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4.  Empresas � Registo comercial

AVEIRO
SANTA MARIA DA FEIRA

ASSIS & VALTER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 8337/030801; identificação de pessoa colectiva n.º 506507114;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data
das apresentações: 25 e 26/031030.

Certifico que, pela apresentação supra-referida e em relação à
sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de cessação de fun-
ções do gerente Francisco de Assis Pereira Relvas de Amorim, por
renúncia.

Data: 30 de Setembro de 2003.
Alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 4.º, cuja redacção actualizada é a seguinte:

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade fica afecta a sócios ou a não sócios,
a nomear em assembleia geral.

2 � (Mantém-se.)
3 � (Mantém-se.)
4 � Que procedem desde já à nomeação para gerente do não

sócio Francisco de Assis da Silva Relvas de Amorim, solteiro, mai-
or, residente na morada do primeiro outorgante, mantendo-se na ge-
rência o sócio Valter Rodrigues Martinho.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta res-
pectiva.

Conferida, está conforme o original.

6 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2000154255

RAYMONDCOR � CORTIÇAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 6613/001019; identificação de pessoa colectiva n.º 505190125;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
2/031107.

Certifico que, pela apresentação supra-referida e em relação à
sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de deslocação da sede
para a Zona Industrial do Casalinho, Rua Dois, 85, Lourosa.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta res-
pectiva.

Conferida, está conforme o original.

21 Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2003849572

GAETA LEI � EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 6895/010605; identificação de pessoa colectiva n.º 504873725;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 15/031027.

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

Conferida, está conforme o original.

31 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Margarida Ma-
ria Ferreira Alves da Rocha. 2003828290

COGITUS � SOCIEDADE DE ANIMAÇÃO TURÍSTICA
E CIENTÍFICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 4618/960206; identificação de pessoa colectiva n.º 503641936;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 3/031027.

Certifico que, pela apresentação supra-referida e em relação à
sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de designação dos
órgãos sociais para o triénio de 2003-2005:

Conselho de administração:
Presidente: António Gil Cabral Ribeiro de Figueiredo;
Vogais: José João Soares Miranda Coelho, residente na Rua do

Dr. Garcia de Carvalho, 84, habitação 21, Póvoa de Varzim, e Jorge
Pedro Moreira Renda dos Reis;

Fiscal único:
Efectivo: Ferreira, Pereira & Associados, SROC, S. A., com sede

no Edifício Monumental, Avenida da Praia da Vitória, 71-A, 11.º,
Lisboa, representada por Ana Paula Pereira Ricardo, revisora oficial
de contas;

Suplente: Figueiredo, Neves & Associados, SROC, com sede no
referido Edifício Monumental, Avenida da Praia da Vitória, 71-A,
11.º, representada por Adelaide Maria Viegas Clare Neves, revisora
oficial de contas.

Data: 24 de Outubro de 2003.

Conferida, está conforme o original.

31 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Margarida Ma-
ria Ferreira Alves da Rocha. 2003849157

IMPACTO POSITIVO � CONSULTADORIA
DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 6466/000609; identificação de pessoa colectiva n.º 504928805;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 11/031027.

Certifico que, pela apresentação supra-referida e em relação à
sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de dissolução, tendo
sido aprovadas e encerradas as contas em 20 de Outubro de 2003.

Conferida, está conforme o original.

31 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Margarida Ma-
ria Ferreira Alves da Rocha. 2003849165

APLICAÇÃO URBANA � INVESTIMENTO
IMOBILIÁRIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 6197/991122; identificação de pessoa colectiva n.º 504641557;
inscrição n.º 3, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3 e inscrições n.os 4
e 5; números e data das apresentações: 26, 27, 28 e 29/031024.

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

Designação dos órgãos sociais para o mandato de 2002:
Conselho de administração:
Presidente: Rui Miguel Duarte Alegre, residente na Rua da Senho-

ra da Luz, 157, Porto;
Vogais: Jaime Eduardo Lamego Lopes e Nelson Manuel Ferreira

de Almeida, casado, residente na Rua de La Couture, 171, Porto;
Fiscal único:
Efectivo: Bernardes Sismeiro & Associados, SROC, representada

por José Pereira Alves;
Suplente: Manuel Heleno Sismeiro.
Data: 8 de Março de 2002.
Cessação de funções dos membros do conselho de administração,

por renúncia.
Data: 15 de Outubro de 2003.
Designação do conselho de administração para o mandato em curso:
Presidente: Rui Miguel Duarte Alegre, residente na Rua do Mártir

São Sebastião, 251, Afurada, Vila Nova de Gaia;
Vice-Presidente: Iñigo Aldaz Barrera, casado, residente em Paseo

de la Castellana, 216, Madrid, Espanha;
Vogais: Pedro Javier Rodera Zazo, casado, residente em Paseo de

la Castellana, 216, Madrid, Espanha; Jaime Eduardo Lamego Lopes,
residente na referida Rua do Mártir São Sebastião, 251, e Luís Ma-
nuel Sousa Ribeiro, casado, residente no Parque Expo, Rua do Pólo
Sul, 4.º, lote 1.01.1.1, Lisboa.

Data: 15 de Outubro de 2003.
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Designação pelo conselho de administração do secretário efectivo:
José Maria Richi Alberti, casado, residente no Paseo de la

Castellana, 216, Madrid, Espanha;
Suplente: Daniel Angel Rodriguez Olay, casado, residente no re-

ferido Paseo de Ia Castellana, 216.
Data: 15 de Outubro de 2003.

Conferida, está conforme o original.

5 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Margarida Maria
Ferreira Alves da Rocha. 2003849130

MANUEL DE OLIVEIRA CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 1731/820428; identificação de pessoa colectiva n.º 501281134;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 10/031020.

Certifico que, pela apresentação supra-referida e em relação à
sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de alteração parcial
do contrato.

Artigo alterado: 3.º, cuja redacção actualizada é a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em numerário e confor-
me escrituração social, é de 6000 euros, representado por duas quo-
tas iguais, de 3000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios,
Pedro Manuel dos Santos Leite e Maria Madalena das Neves Carva-
lho.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respecti-
va.

Conferida, está conforme o original.

28 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2003847928

MAJEDIAS � INDÚSTRIA DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 6174/991102; identificação de pessoa colectiva n.º 504671022;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; OF. número e data da apresen-
tação: 27/031003.

Certifico que, pela apresentação supra-referida e em relação à
sociedade em epígrafe, foram efectuados os registos de cessação de
funções dos gerentes Manuel de Jesus Silva e Maria Dorinda de Al-
meida Dias, por renúncia.

Data: 15 de Abril de 2003.

Conferida, está conforme o original.

12 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2003827765

TCC � TÉCNICA E COMPONENTES
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 8248/030513; identificação de pessoa colectiva n.º 503351954;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 2/030513.

Certifico que, pela apresentação supra-referida e em relação à
sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de mudança de sede
para a Rua da Gândara, sem número, São João de Ver, Santa Maria
da Feira.

Conferida, está conforme o original.

16 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2000182577

FERNANDO COUTO � CORTIÇAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 4277/950104; identificação de pessoa colectiva n.º 503383309;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 6/031017.

Certifico que, pela apresentação supra-referida e em relação à
sociedade em epígrafe, foram efectuados os registos de designação
dos órgãos sociais para o quadriénio de 2000-2003:

Conselho de administração:
Presidente: Fernando Couto Pereira da Rocha;
Vogais: Vítor Luís da Silva Couto e Maria Manuela da Silva Pe-

reira e Sá;
Fiscal único:
Efectivo: Fátima Pereira & Carlos Duarte, SROC, representada

por Maria de Fátima Pereira Fialho, revisora oficial de contas;
Suplente: Carlos Augusto Azevedo Duarte.
Data: 22 de Dezembro de 2000.

Conferida, está conforme o original.

27 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2003847782

MANUEL VALENTE & RODRIGUES � COMÉRCIO
DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 5992/990531; identificação de pessoa colectiva n.º 504500619;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
27/031017.

Certifico que, pela apresentação supra-referida e em relação à
sociedade em epígrafe, foram efectuados os registos de deslocação
da sede para a Rua do Comendador Sá Couto, 20, loja 10, Santa Maria
da Feira.

Conferida, está conforme o original.

27 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2003847804

H. R. D. IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 5963/990510; identificação de pessoa colectiva n.º 504403923;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 24/031017.

Certifico que, pela apresentação supra-referida e em relação à
sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de dissolução, tendo
sido aprovadas e encerradas as contas em 10 de Outubro de 2003.

Conferida, está conforme o original.

15 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2000952887

ALFERSANTOS, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 6771/010322; identificação de pessoa colectiva n.º 505072181;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 25/031017.

Certifico que, pela apresentação supra-referida e em relação à
sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de dissolução, tendo
sido aprovadas e encerradas as contas em 23 de Setembro de 2003.

Conferida, está conforme o original.

15 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2000952895

EXPOLOTES E STOCKS DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 5043/970401; identificação de pessoa colectiva n.º 503858862;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 26/031017.

Certifico que, pela apresentação supra-referida e em relação à
sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de dissolução, tendo
sido aprovadas e encerradas as contas em 23 de Setembro de 2003.

Conferida, está conforme o original.

15 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2000952909
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NATUREZA � SERVIÇOS E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 7441/011213; identificação de pessoa colectiva n.º 505644584;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; números e data das apresenta-
ções: 28 e 29/031014.

Certifico que, pela apresentação supra-referida e em relação à
sociedade em epígrafe, foram efectuados os registos de cessação de
funções dos vogais do conselho de administração Rui Miguel Duarte
Alegre e José Adriano Serôdio Pereira de Magalhães, por renúncia.

Data: 30 de Setembro de 2003.
Designação, em substituição até ao final do mandato, do vogal do

conselho de administração Nuno Filipe Vilela Barroca de Oliveira.
Redução do número de membros do conselho de administração.
Presidente: Américo Ferreira de Amorim;
Vogais: Nuno Filipe Vilela Barroca de Oliveira e José Teles Dias

da Silva.
Data: 3 de Outubro de 2003.

Conferida, está conforme o original.

12 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2000155499

JOAQUIM & SOARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 5083/970520; identificação de pessoa colectiva n.º 503945919;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e data
das apresentações: 11 e 12/031020.

Certifico que, pela apresentação supra-referida e em relação à
sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de cessação de fun-
ções do gerente Joaquim Manuel Ferreira Tavares, por renúncia.

Data: 14 de Outubro de 2003.
Alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 5.º, cuja redacção actualizada é a seguinte:

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme vier
a ser deliberado em assembleia geral, compete ao sócio Joaquim
Ferreira Soares, desde já nomeado gerente.

2 � O gerente nomeado terá por atribuição, designadamente:
a) A prática de todos os actos de gestão necessários ao prossegui-

mento do objecto social;
b) Adquirir, vender, permutar ou de qualquer outro modo onerar

bens móveis e imóveis, incluindo veículos automóveis;
c) Tomar ou dar de locação quaisquer bens;
d) Confessar, desistir e transigir em quaisquer pleitos judiciais e

extrajudiciais, podendo conferir mandato para o efeito.
3 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos,

em juízo e fora dele, activa e passivamente, pela assinatura do ge-
rente nomeado.

4 � É vedado à gerência obrigar a sociedade em actos, contratos,
documentos e obrigações estranhos ao seu objecto social.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respec-
tiva.

Conferida, está conforme o original.

28 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2000188125

ASSUNÇÃO & LEITE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 1958/850201; identificação de pessoa colectiva n.º 501548360;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4; número e data da apresentação:
30/031017.

Certifico que, pela apresentação supra-referida e em relação à
sociedade em epígrafe, foram efectuados os registos de cessação de
funções do gerente Remígio Machado Araújo, por renúncia.

Data: 21 de Julho de 2003.

Conferida, está conforme o original.

27 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2003847812

ROLHAS � INDÚSTRIA DE CORTIÇA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 6625/001103; identificação de pessoa colectiva n.º 505028689;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 6/031014.

Certifico que, pela apresentação supra-referida e em relação à
sociedade em epígrafe, foram efectuados os registos de designação
dos órgãos sociais para o biénio de 2002-2003:

Conselho de administração:
Presidente: Fernando dos Santos Pereira, casado, residente na

Rua da Barreira, 608, Canedo, Santa Maria da Feira;
Vogais: Elísio Ferreira da Silva, casado, residente na Rua da Quin-

ta da Igreja, 300, Mozelos, Santa Maria da Feira, e Rosa Ferreira de
Almeida, solteira, maior, residente na Rua dos Malmequeres, 380,
Lourosa, Santa Maria da Feira;

Fiscal único:
Efectivo: Fátima Pereira & Carlos Duarte, SROC, com sede na

Avenida da República, 1651, sobreloja direita, Vila Nova de Gaia,
representada por Carlos Augusto Azevedo Duarte, revisor oficial de
contas, casado, residente na referida Avenida da República, 1651,
sobreloja direita;

Suplente: Maria de Fátima Pereira Fialho, casada, residente na
Rua do Dr. Melo Leote, 12, 8.º, direito, Porto.

Conferida, está conforme o original.

12 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2000193544

EUROLABEL � SOCIEDADE GRÁFICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 8407/031014; identificação de pessoa colectiva n.º 506712990;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/031014.

Certifico que, pela apresentação supra-referida, foi constituída por
Alírio Ribeiro da Silva, casado com Leonilde Martins Leite na co-
munhão geral, e Cipriano da Silva Mendanha da Costa, divorciado,
a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo seguinte contrato:

1.º

Denominação

A sociedade adopta o tipo de sociedade por quotas e a firma
EUROLABEL � Sociedade Gráfica, L.da

2.º

Sede

A sede social da empresa situa-se na Rua das Terras de Santa Maria,
545, na freguesia de Arrifana, concelho de Santa Maria da Feira.
Por simples deliberação da assembleia geral, poderá a sede social ser
transferida para outro local de acordo com a lei. A gerência fica,
desde já, com poderes para instalar, manter ou encerrar delegações,
filiais, estabelecimentos ou qualquer outra forma de representação
dentro e fora do concelho.

3.º

Objecto

A sociedade tem como objecto a indústria e comércio de etique-
tas auto-adesivas, design e produção gráfica.

4.º

Capital social

O capital social é de 50 000 euros e encontra-se totalmente subs-
crito e realizado em dinheiro, pela seguinte forma:

a) Uma quota de 25 000 euros, do sócio Alírio Ribeiro da Silva;
b) Uma quota de 25 000 euros, do sócio engenheiro Cipriano da

Silva Mendanha da Costa.

5.º

Suprimentos

Poderão os sócios fazer à sociedade os suprimentos que para além
do capital venham a ser necessários aos negócios sociais. O seu
montante, os juros e condições de reembolso desses suprimentos serão
fixados em assembleia geral.
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6.º

Cessão de quotas

Na cessão de quotas, no todo ou em parte, deverão ser tidas em
conta as seguintes determinações:

É livre entre os sócios;
A estranhos ficará dependente do consentimento da sociedade; esta

terá o direito de preferência, seguindo-se-lhe os sócios não ceden-
tes.

7.º

Amortização de quotas

A sociedade poderá amortizar as quotas dos seus sócios:
a) Por acordo com os respectivos titulares;
b) Quando forem julgados falidos ou insolventes;
c) Quando a quota for arrestada ou penhorada e o sócio, por meio

de caução, não requerer o levantamento no prazo de um mês ou
logo que a sociedade o exija;

d) Se o sócio prejudicar dolosamente ou desacreditar por forma
notória a sociedade.

O valor da quota para efeito da amortização será o que resultar
do último balanço aprovado.

8.º

Gerência

A gerência e administração da sociedade, remunerada ou não,
conforme vier a ser deliberado em assembleia geral, fica afecta a
ambos os sócios, desde já nomeados gerentes, sendo necessária a
assinatura de ambos os gerentes para validamente obrigar a socieda-
de.

Nos actos de mero expediente é suficiente a assinatura de qual-
quer um dos gerentes.

Fica expressamente proibido aos gerentes usar a firma social em
fianças, abonações e letras com fins pessoais e em todos os actos ou
contratos estranhos aos negócios sociais.

9.º

Assembleia geral

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.

10.º

Autorização

A sociedade poderá iniciar imediatamente a actividade, para o que
a gerência fica expressamente autorizada a praticar quaisquer actos
e negócios no âmbito do respectivo objecto, podendo, para o efei-
to, levantar as entradas depositadas.

Conferida, está conforme o original.

22 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2003847219

DROGARIA NOGUEIRENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 2289/870521; identificação de pessoa colectiva n.º 501831185;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 90/031015.

Certifico que, pela apresentação supra-referida e em relação à
sociedade em epígrafe, foram efectuados os registos de designação
do gerente Afonso Alves Ferreira da Rocha, residente na Avenida
de São Cristóvão, 581, Nogueira da Regedoura.

Data: 1 de Agosto de 2003.

Conferida, está conforme o original.

27 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2003847693

GESTSUBFIN � PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
E CONSULTORIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 8408/031015; identificação de pessoa colectiva n.º 503440922;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 4/031015.

Certifico que, pela apresentação supra-referida e em relação à
sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de reforço do capital
social para 115 000 euros, sendo o aumento, de 15 240,42 euros,
realizado em dinheiro e renominalização do valor da acções.

Alteração parcial do contrato.
Artigos alterados: 5.º e 7.º, cuja redacção actualizada é a seguinte:

ARTIGO 5.º

A sede social é na Rua do Bairro da Mata, 644, freguesia de Santa
Maria de Lamas, concelho de Santa Maria da Feira.

ARTIGO 7.º

O capital social é de 115 000 euros, encontrando-se integralmente
subscrito e realizado e está dividido em 200 acções com o valor
nominal de 575 euros cada uma.

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

Conferida, está conforme o original.

27 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2003847677

JOANDA � PRODUTOS DE CORTIÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 5723/981007; identificação de pessoa colectiva n.º 504267531;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrições n.os 5 e 4; números
e datas das apresentações: 30 e 31/031006 e 21/030401.

Certifico que, pela apresentação supra-referida e em relação à
sociedade em epígrafe, foram efectuados os registos de cessação de
funções do gerente Daniel da Silva Pereira, por renúncia.

Data: 11 de Outubro de 1999.
Designação do gerente Francisco Moreira da Rocha, residente no

lugar de Rio Maior, Paços de Brandão.
Data: 11 de Outubro de 1999.
Reforço do capital social para 1 002 410$, sendo o aumento, de

402 410$, realizado em dinheiro e subscrito pelos sócios em refor-
ço das suas quotas.

Redenominação do capital social para euros.
Alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 3.º, cuja redacção actualizada é a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, e está dividido em três quotas: duas de 1666 euros e 67 cên-
timos cada uma, pertencentes aos sócios Francisco Moreira da Ro-
cha e Mário Fernandes Moreira da Rocha, e uma de 1666 euros e
66 cêntimos, pertencente ao sócio Jorge Paulo Moreira da Rocha.

O texto actualizado do pacto foi depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

12 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2000188117

D. T. O. C. � OBRAS PÚBLICAS
E TERRAPLANAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 4324/950216; identificação de pessoa colectiva n.º 503378089;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 33/031015.

Certifico que, pela apresentação supra-referida e em relação à
sociedade em epígrafe, foram efectuados os registos de designação
dos gerentes Carlos Pereira e Isaurinda Rocha da Silva, residentes na
Rua de D. Dinis, 5, Mirante, Canedo.

Data: 26 de Maio de 1995.

Conferida, está conforme o original.

27 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2003847731



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 54 � 4 de Março de 2004 5066-(9)

VIELA CORK, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 8409/031016; identificação de pessoa colectiva n.º 506742920;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 11/031016.

Certifico que, pela apresentação supra-referida, foi constituída por
Joana de Sousa Alves, solteira, maior, a sociedade em epígrafe, a
qual se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Viela Cork, Unipessoal, L.da, e tem a
sede na Rua de Santa Maria, 844, freguesia de Santa Maria de La-
mas, concelho de Santa Maria da Feira.

Por simples deliberação, a gerência poderá transferir a sede social
para outro local do mesmo concelho ou concelhos limítrofes, bem
como criar ou encerrar filiais ou qualquer forma de representação
social, em território nacional e estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em indústria de transformação e comércio
de produtos de cortiça.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, pertencente à sócia, Joana de Sousa Alves.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta à sócia, Joana de Sousa
Alves, que desde já é nomeada gerente.

2 � Para validamente obrigar e representar a sociedade em todos
os actos e contratos é suficiente a assinatura da sócia gerente.

ARTIGO 5.º

Aos lucros anualmente apurados, depois de deduzida a percenta-
gem para a reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibera-
do em assembleia geral.

ARTIGO 6.º

Em caso de falecimento ou interdição da sócia, a sociedade con-
tinuará com o representante do mesmo ou os seus herdeiros, os quais
se farão representar na sociedade por um deles enquanto a quota se
mantiver indivisa.

ARTIGO 7.º

A sócia fica autorizada a fazer prestações suplementares de capi-
tal até ao montante global de 50 000 euros.

Conferida, está conforme o original.

22 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2003847758

LUSOMANAGEMENT � SERVIÇOS DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 8354/030818; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 26/
030818.

Certifico que, pela apresentação supra-referida, foi constituída por
António Pereira do Espírito Santo e mulher, Bernadette Ruis Perei-
ra do Espírito Santo, casados na comunhão de adquiridos, Manuel
José Lopes de Sousa, casado com Sandra Sofia Lopes Pereira Leite
na comunhão de adquiridos, e Miguel José Santos Azevedo Brandão,
casado com Ana Paula Costa Vasconcelos na comunhão geral, a
sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Lusomanagement � Servi-
ços e Gestão, L.da, e tem a sua sede na Rua das Regadas de Trás, 222,
na freguesia de Mozelos, concelho de Santa Maria da Feira.

ARTIGO 2.º

Sem necessidade de consentimento de qualquer órgão social, po-
derá a gerência transferir a sua sede para outro local do mesmo
concelho ou concelhos limítrofes, bem como criar ou encerrar fili-
ais, sucursais ou qualquer outra forma de representação da sociedade.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto prestação de serviços nas áreas de
gestão, contabilidade, informática, estudos, pareceres e informações
financeiras.

ARTIGO 4.º

O capital social é de 20 000 euros e corresponde à soma de qua-
tro quotas iguais, do valor nominal de 5000 euros cada uma, perten-
cendo uma a cada um dos sócios, António Pereira do Espírito San-
to, Manuel José Lopes de Sousa, Miguel José dos Santos Azevedo
Brandão e Bernadette Ruiz do Espírito Santo.

ARTIGO 5.º

Serão permitidas prestações complementares de capital nos ter-
mos e condições deliberados em assembleia geral, até ao montante
de 100 000 euros.

ARTIGO 6.º

A cessão e divisão de quotas, no todo ou em parte, a estranhos
depende do consentimento da sociedade, previamente deliberada,
gozando os sócios, em primeiro lugar, e a sociedade, em segundo
lugar, o direito de preferência.

ARTIGO 7.º

No caso de morte de qualquer dos sócios, a sociedade não se dis-
solve, continuando com o sobrevivo e os herdeiros do falecido, de-
vendo estes nomear um de entre eles que a todos represente enquan-
to a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, nomea-
damente, nos seguintes casos:

a) Havendo acordo com o respectivo sócio;
b) Em caso de divórcio, se na partilha subsequente a quota não

for adjudicada ao seu titular;
c) Havendo oneração voluntária da quota;
d) Tendo recaído sobre a quota penhora, arresto ou arrolamento

ou ainda quando, por qualquer motivo, tiver de proceder-se à sua
arrematação, adjudicação ou venda em processo judicial, administra-
tivo ou fiscal;

e) Quando algum sócio ceder a sua quota em desrespeito por este
contrato social;

f) Em caso de insolvência de qualquer sócio.
§ O preço de amortização será encontrado mediante uma audito-

ria realizada por entidade externa à sociedade e aos sócios, a realizar
no mês seguinte à data em que ocorrer alguma das circunstâncias
referidas nas alíneas anteriores.

ARTIGO 9.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada ou
não, conforme for deliberado em assembleia geral, fica afecta aos
sócios Manuel José Lopes de Sousa e Miguel José Santos Azevedo
Brandão, desde já nomeados gerentes, sendo necessárias a interven-
ção dos dois para obrigar a sociedade em todos os seus actos e con-
tratos e a representar em juízo, activa e passivamente.

ARTIGO 10.º

As assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas, di-
rigidas aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias, salvo se a
lei exigir outra forma de convocação, prescindindo, no entanto, dessa
convocação quando todos os sócios estejam presentes e participem
na mesma.

ARTIGO 11.º

A sociedade assumirá, nos termos do artigo 19.º do Código das
Sociedades Comerciais, todas as despesas com a sua constituição,
designadamente as desta escritura, registos e despesas inerentes, fi-
cando, desde já, qualquer um dos gerentes autorizado a efectuar o
levantamento do capital social para fazer face a estas despesas.

ARTIGO 12.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.
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ARTIGO 13.º

Os aqui outorgantes desde já declaram que habilitam a sociedade a
adquirir para ela veículos automóveis e qualquer imóvel para a sede
da sociedade.

Transitório

Fica desde já autorizada a gerência a proceder ao levantamento
da quantia referente à totalidade do capital social, a fim de fazer
face às despesas desta escritura, seu registo e aquisição de bens mó-
veis para o funcionamento da sociedade.

Adverti os outorgantes de que o presente acto deverá ser subme-
tido a registo dentro de três meses a contar de hoje.

Conferida, está conforme o original.

22 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2003846735

AIRES & COUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 2922/891229; identificação de pessoa colectiva n.º 502264152;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5 e inscrição n.º 10; números e data
das apresentações: 13 e 14/031017.

Certifico que, pela apresentação supra-referida e em relação à
sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de cessação de fun-
ções da gerente Albertina de Oliveira Guimbra Couto, por renúncia.

Data: 30 de Setembro de 1991.
Reforço do capital social para 2 000 000$, sendo o aumento, de

1 000 000$, realizado em dinheiro, subscrito pelos sócios em refor-
ço e na proporção das quotas.

Alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 2.º, cuja redacção actualizada é a seguinte:

ARTIGO 2.º

O capital social, representado em numerário e outros valores, é
de 2 000 000$, dividido em duas quotas de 1 000 000$, pertencen-
tes uma a cada um dos sócios, José Emanuel Oliveira Couto e Alcin-
da Maria de Fontes Aires Pereira.

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

Conferida, está conforme o original.

27 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2003847790

PROKURA � ORGANIZAÇÃO DE LEILÕES
DE EQUIPAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 8128/030130; identificação de pessoa colectiva n.º 506345742;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data
das apresentações: 23 e 24/031021.

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

Cessação de funções do administrador único, Manuel António de
Almeida Pereira, por renúncia.

Data: 22 de Agosto de 2003.
Designação do administrador único, José Miguel Campos da Silva

Araújo, solteiro, maior, residente na Rua de Carlos Moreira, 73,
Lousado, Vila Nova de Famalicão.

Data: 26 de Setembro de 2003.

Conferida, está conforme o original.

27 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2003847979

LADIESAUTO � LABORATÓRIO DIESEL AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 8434/031114; identificação de pessoa colectiva n.º 500649723;
inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 11/031114.

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

Mudança de sede para o lugar de Seixal, Milheiros de Poiares.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respecti-
va.

Conferida, está conforme o original.

14 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2003849734

SOUSA & FERREIRA PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 7040/010719; identificação de pessoa colectiva n.º 505504898;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 7 a 10/031112.

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

Cessação de funções dos gerentes Alberto de Almeida e Sousa e de
Mafalda Sofia Ferreira Pinto da Silva e Sousa, por renúncia.

Data: 29 de Julho de 2003.
Unificação das quotas pertencentes a Sérgio Filipe Santos de Sou-

sa numa única de 4500 euros.
Alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 4.º, cuja redacção actualizada é a seguinte:

4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, fica a pertencer ao sócio Sérgio
Filipe Santos de Sousa, desde já nomeado gerente.

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

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respec-
tiva.

Conferida, está conforme o original.

14 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2003849653

RITOS � SNACK BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 8429/031112; identificação de pessoa colectiva n.º 506499227;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/031112.

Certifico que, pela apresentação supra-referida, foi constituída por
Carolina Vieira de Azevedo, casada com Nelson Martins Duarte na
comunhão de adquiridos, e Paulo Jorge Vieira Martins, casado com
Elvira Maria dos Santos Dias de Almeida Martins na comunhão de
adquiridos, a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Ritos � Snack Bar, L.da, e tem a sua
sede na Rua da Cancela do Valado, 28, freguesia de São Paio de Oleiros,
concelho de Santa Maria da Feira.

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

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na exploração de cafetarias, snack-bars,
restaurantes, bares e discotecas.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida por sócios ou não só-
cios, ficando desde nomeados gerentes ambos os sócios.
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2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em todos
os seus actos e contratos são necessárias as assinaturas de dois ge-
rentes.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Conferida, está conforme o original.

17 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2003849670

PEGRATAL � GRANITOS DE TALHADAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 8428/031111; identificação de pessoa colectiva n.º 501960570;
inscrição n.º 16; número e data da apresentação: 31/031111.

Certifico que, pela apresentação supra-referida e em relação à
sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de alteração parcial
do contrato.

Artigos alterados: 1.º (denominação), 3.º e 5.º, cuja redacção ac-
tualizada é a seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de PEGRATAL � Granitos de Ta-
lhadas, L.da, tem a sede na Travessa da Pedreira, 220, lugar da Tor-
re, freguesia do Vale, concelho de Santa Maria da Feira, e durará por
tempo indeterminado.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 200 000 euros, integralmente realizado, di-
vidido em três quotas: uma no valor nominal de 100 000 euros,
pertencente à sócia GRAMPEDRA � Granitos Oliveiras, L.da, e duas
iguais, do valor nominal de 50 000 euros cada uma, pertencentes,
respectivamente, aos sócios Joaquim Gomes de Oliveira e Maria
Lucília da Silva Oliveira.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, dispensada ou não de caução e com ou
sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral, fica
afecta aos sócios Joaquim Gomes de Oliveira e Maria Lucília da Sil-
va Oliveira e ao Dr. Pedro Daniel da Silva Oliveira, solteiro, maior,
residente no lugar da Torre, freguesia do Vale, deste concelho.

§ único. A sociedade obriga-se com a assinatura de qualquer um
dos gerentes em todos os seus actos, com excepção dos actos e
contratos cujo valor seja superior a 5000 euros, para os quais
é necessária a assinatura conjunta de dois dos gerentes, indistinta-
mente.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respec-
tiva.

Conferida, está conforme o original.

14 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2003846840

SANDRA RAQUEL SANTOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 8418/031031; identificação de pessoa colectiva n.º 506703487;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 15/031031.

Certifico que, pela apresentação supra-referida, foi constituída por
Sandra Raquel Pinto Baptista dos Santos, casada com Domingos Paulo
Oliveira Santos na comunhão de adquiridos, a sociedade em epígra-
fe, a qual se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Sandra Raquel Santos, Unipessoal, L.da,
e tem a sua sede na Rua da Corga, 187, da freguesia de Fiães, deste
concelho.

2.º

O seu objecto consiste na construção e reparação de edifícios,
compra e venda de bens imobiliários.

3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se totalmente realiza-
do em dinheiro, representado por uma quota desse montante, per-
tencente à sócia, Sandra Raquel Pinto Baptista dos Santos.

4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, fica a
cargo da sócia, Sandra Raquel Pinto Baptista dos Santos, e ainda de
Domingos Paulo Oliveira Santos, casado, natural da dita freguesia de
Fiães, onde reside, na Rua da Corga, 187.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos é
suficiente a assinatura de um dos gerentes, ficando este, desde já,
autorizado a comprar ou vender veículos automóveis de e para a
sociedade.

3 � Fica, desde já, vedado ao gerente obrigar a sociedade em
quaisquer actos e contratos estranhos aos negócios sociais, designa-
damente abonações, letras de favor, avales, fianças ou outras obri-
gações.

A gerência fica autorizada:
1) A proceder ao levantamento do capital social depositado, para

fazer face às despesas com a sua constituição e registo;
2) A celebrar negócios jurídicos entre a sociedade e o sócio único,

desde que sirvam a prossecução do objecto daquela.
Declarou ainda a outorgante que não é sócia de outra sociedade

comercial unipessoal por quotas.
Adverti a outorgante da obrigatoriedade de requerer o registo des-

te acto no prazo de três meses.

Conferida, está conforme o original.

2 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2003434739

EMPRESA INDUSTRIAL DE PAÇOS DE BRANDÃO, S. A.

Sede: Zona Industrial do Pousado, Paços de Brandão,
Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 168/270624; identificação de pessoa colectiva n.º 500096694;
inscrição n.º 27; número e data da apresentação: 16/031210.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Reforço do capital social para 3 750 000 euros, sendo o aumen-

to, de 1 250 000 euros, realizado em dinheiro, mediante a emissão
de 250 000 acções, nominativas e ao portador, reciprocamente con-
vertíveis, com o valor nominal de 5 euros.

Alteração parcial do contrato.
Artigos alterados: 5.º, 6.º, 9.º, 16.º, 17.º, 18.º, 21.º, 22.º, n.os 1 e

2, e 30.º, passando o pacto social a ter a seguinte redacção:

CAPÍTULO I

Denominação, sede, objecto, duração e órgãos
da sociedade

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Empresa Industrial de Pa-
ços de Brandão, S. A.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede na Zona Industrial do Pousado, fre-
guesia de Paços de Brandão, concelho de Santa Maria da Feira, a
qual poderá ser transferida para qualquer outro local do mesmo con-
celho limítrofe por deliberação do conselho de administração.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto o exercício de actividades corticei-
ras e de cápsulas.
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ARTIGO 4.º

A duração da sociedade é por tempo indeterminado.

ARTIGO 5.º

A administração e a fiscalização da sociedade pertence a um con-
selho de administração e a um fiscal único, em conformidade com
estes estatutos.

CAPÍTULO II

Capital social

ARTIGO 6.º

O capital social, integralmente realizado, é de 3 750 000 euros,
correspondente a 750 000 acções emitidas pelo valor nominal de
5 euros cada uma.

ARTIGO 7.º

As acções são nominativas ou ao portador, podendo haver títulos
de mais de uma acção.

ARTIGO 8.º

A constituição de usufruto por negócios inter vivos sobre acções
é livre. O usufruto das acções, se existir, terá os direitos que resul-
tam da aplicação do artigo 23.º do Código das Sociedades Comer-
ciais.

CAPÍTULO III

Administração

ARTIGO 9.º

A administração da sociedade, dispensada da reunião mensal, in-
cumbe a um conselho composto de um mínimo de três membros,
eleitos em assembleia geral por um período de quatro anos, os quais
caucionarão a sua responsabilidade pelo limite mínimo legalmente
estabelecido, excepto quando aquela o dispense.

ARTIGO 10.º

Ao conselho de administração cabem os mais amplos poderes le-
galmente permitidos, competindo-lhe em exclusivo a representação
da sociedade, em conformidade com os artigos 405.º e 406.º do
Código das Sociedades Comerciais, incluindo obter financiamentos e
contrair empréstimos.

ARTIGO 11.º

Nos limites da lei, o conselho de administração pode confiar a
algum ou alguns administradores matérias devidamente especifica-
das.

ARTIGO 12.º

A sociedade fica obrigada pela assinatura de dois administradores,
podendo, porém, constituir mandatários, cujos poderes de represen-
tação correspondem ao estabelecido pela lei, e fica também obriga-
da, nos limites da delegação prevista no artigo precedente, pela as-
sinatura de um só administrador.

ARTIGO 13.º

Todos os administradores são reelegíveis.

ARTIGO 14.º

Faltando definitivamente algum administrador, a sua substituição
será feita por cooptação, devendo esse acto ser ratificado na pri-
meira assembleia geral seguinte, durando as respectivas funções até
ao fim do período para o qual foram eleitos os administradores.

ARTIGO 15.º

Qualquer administrador impedido de comparecer a uma reunião de
administração pode fazer-se representar por outros membros medi-
ante uma simples carta dirigida ao presidente, bem como enviar-lhe
o seu voto por escrito.

CAPÍTULO IV

Fiscalização

ARTIGO 16.º

A fiscalização da sociedade incumbe a um fiscal único, eleito pelo
prazo de quatro anos, sendo a reeleição sempre permitida.

ARTIGO 17.º

O fiscal único e o suplente têm de ser revisores oficiais de contas
ou sociedades de revisores oficiais de contas e não podem ser accio-
nistas.

ARTIGO 18.º

A competência do fiscal único é fixada pela lei.

CAPÍTULO V

Assembleia geral

ARTIGO 19.º

Os accionistas deliberam em assembleia geral regularmente cons-
tituídas e reunidas ou nos termos do artigo 54.º do Código das Socie-
dades Comerciais.

ARTIGO 20.º

As deliberações dos accionistas são tomadas nos termos do ar-
tigo 373.º, n.os 2 e 3, do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 21.º

A mesa da assembleia geral dos accionistas é constituída por um
presidente, um vice-presidente (que substituirá o presidente) e por
um secretário, eleitos também em assembleia geral, por um período
de quatro anos.

ARTIGO 22.º

1 � As assembleias gerais serão convocadas sempre que a lei o
determine ou o conselho de administração ou o fiscal único o en-
tendam por conveniente.

2 � A assembleia geral deve ser convocada quando o requererem
um ou mais accionistas que possuam acções correspondentes, pelo
menos, a 5% do capital social.

ARTIGO 23.º

A assembleia geral dos accionistas deve reunir nos três primeiros
meses de cada ano para:

a) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas de exercício,
quando a assembleia seja órgão competente para isso;

b) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
c) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da

sociedade e, se disso for caso, embora esses assuntos não constem da
ordem do dia, proceder à destituição, dentro da sua competência, ou
manifestar a sua desconfiança quanto a administradores ou directo-
res;

d) Proceder às eleições que sejam da sua competência.

ARTIGO 24.º

A assembleia geral pode deliberar em primeira convocação qual-
quer que seja o número de accionistas presentes ou representados,
salvo o disposto no artigo seguinte.

ARTIGO 25.º

Para que a assembleia geral possa deliberar em primeira convoca-
ção sobre a alteração do contrato de sociedade, fusão, cisão, disso-
lução de sociedade ou outros assuntos para os quais a lei exija mai-
oria qualificada, sem a especificar, devem estar presentes ou
representados accionistas que detenham, pelo menos, acções corres-
pondentes a um terço do capital social.

ARTIGO 26.º

Em segunda convocação, a assembleia geral pode deliberar seja
qual for o número de accionistas presentes ou representados e o capital
por eles representado.
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ARTIGO 27.º

1 � Na convocatória de uma assembleia geral pode logo ser fi-
xada uma segunda data de reunião para o caso de a assembleia não
poder reunir-se na primeira data marcada por falta de representação
do capital exigido pela lei ou pelo contrato, contando que entre as
duas datas medeiem mais de 15 dias.

2 � Ao funcionamento da assembleia geral que reúna na segunda
data fixada aplicam-se as regras relativas à assembleia da segunda
convocação.

3 � Os accionistas pessoa colectivas devem comunicar ao presi-
dente, por carta enviada até três dias úteis antes da data fixada para
a reunião da assembleia geral, o nome de quem os representará.

ARTIGO 28.º

A cada acção corresponde um voto.

CAPÍTULO VI

Aplicação dos resultados

ARTIGO 29.º

O ano social coincide com o ano civil.

ARTIGO 30.º

Aos lucros líquidos apurados em cada exercício será dado o desti-
no que, sem prejuízo das disposições legais relativas ao fundo de
reserva, for deliberado pela assembleia geral, sob proposta do conse-
lho de administração e parecer do fiscal único.

CAPÍTULO VII

Disposições comuns, finais e transitórias

ARTIGO 31.º

A sociedade dissolve-se nos casos e nos termos estabelecidos pela
lei.

ARTIGO 32.º

Fica a sociedade autorizada, por deliberação dos accionistas, a
derrogar quaisquer preceitos dispositivos do Código das Sociedades
Comerciais.

ARTIGO 33.º

Para todas as questões emergentes destes estatutos é competente
o foro da comarca de Santa Maria da Feira, com exclusão de qual-
quer outro.

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

31 de Dezembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2003846271

NOVA FRACÇÃO � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 8424/031110; identificação de pessoa colectiva n.º 506765121;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 21/031110.

Certifico que, pela apresentação supra-referida, foi constituída por
Maria de Fátima da Silva Pinto Mendes e marido, José da Costa
Mendes, casados na comunhão de adquiridos, a sociedade em epígra-
fe, a qual se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Nova Fracção � Mediação
Imobiliária, L.da

2 � Tem a sua sede na Avenida da Vila Areal, 391, freguesia de
São João de Ver, concelho de Santa Maria da Feira.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na mediação imobiliária.

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 gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida por sócios ou não só-
cios, ficando desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

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

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 segui-
da, se defere aos sócios não cedentes.

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 empre-
sas.

Conferida, está conforme o original.

17 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Margarida
Maria Ferreira Alves da Rocha. 2003848738

FEIRAREPÓRTER � COMUNICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 4809/960816; identificação de pessoa colectiva n.º 503716294;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 40/031017.

Certifico que, pela apresentação supra-referida e em relação à
sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de dissolução, tendo
sido aprovadas e encerradas as contas em 31 de Março de 1999.

Conferida, está conforme o original.

28 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Margarida Ma-
ria Ferreira Alves da Rocha. 2003847855

ROLHACORK � INDÚSTRIA DE CORTIÇA, L.DA

Sede: Boco, Lourosa, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 1435/790108; identificação de pessoa colectiva n.º 500817758;
averbamento n.º 1 à n.º inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 23/030423.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Cessação de funções do gerente Alcino da Costa Tavares, por óbito.
Data: 23 de Setembro de 2002.

11 de Junho de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares Fi-
gueiredo. 2003827790

ESMERALDA BARBOSA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 7628/020306; identificação de pessoa colectiva n.º 505966344;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
23/031009.

Certifico que, pela apresentação supra-referida e em relação à
sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de cessação de fun-
ções da gerente Esmeralda Ferreira Barbosa, por renúncia.

Data: 23 de Julho de 2003.

Conferida, está conforme o original.

21 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Margarida Ma-
ria Ferreira Alves da Rocha. 2003846913
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JOSÉ FERRER & VIDAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 4704/960509; identificação de pessoa colectiva n.º 503657620;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 31/030516.

Certifico que, pela apresentação supra-referida e em relação à
sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de dissolução, tendo
sido aprovadas e encerradas as contas em 18 de Fevereiro de 2003.

Conferida, está conforme o original.

22 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Margarida
Maria Ferreira Alves da Rocha. 2000182852

SOCIEDADE IMOBILIÁRIA DA COSTA NOVA, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula

n.º 3311/910606; identificação de pessoa colectiva n.º 502198427;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 8/031119.

Certifico que, pela apresentação supra-referida e em relação à
sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de designação dos
órgãos sociais para o triénio de 2002-2004:

Conselho de administração:
Presidente: Paulo Jorge dos Santos Fernandes;
Vogais: Domingos José Vieira de Matos e Alfredo Luís Portocar-

rero Pinto Teixeira;
Fiscal único: Abílio Azevedo, António Baptista, Elísio Quintas e

Lino Vieira, SROC, com sede na Rua de João de Brito, 610, 1.º, sala 1,
Porto, representada por António Abel Pereira Baptista, revisor
oficial de contas;

Suplente: Adélio de Oliveira Macedo, revisor oficial de contas,
residente na Rua de Santo António do Telheiro, São Mamede de
Infesta.

Data: 28 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

26 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Margarida
Maria Ferreira Alves da Rocha. 2003826556

CENTRO NÚMERO UM � MASSAGEM MEDICINA
DESPORTIVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 4639/960301; inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 28/
031105.

Certifico que, pela apresentação supra-referida e em relação à
sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de reforço do capital
social para 6000 euros, sendo o aumento, de 999,99 euros, subscrito
pelos sócios da seguinte forma:

1) Manuel da Silva Barbosa � 500 euros, subscrevendo nova quo-
ta;

2) José Deolindo Alves Pinheiro Carvalho � 499,99 euros, em
reforço da sua quota.

Alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 3.º, cuja redacção actualizada é a seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 6000 euros, dividi-
do em quatro quotas: uma de 3000 euros, pertencente ao sócio José
Deolindo Alves Pinheiro Carvalho, e uma de 1666 euros e 67 cên-
timos, outra de 833 euros e 33 cêntimos e outra de 500 euros, todas
pertencentes ao sócio Manuel da Silva Barbosa.

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

Conferida, está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2003849459

SGGH � SERVIÇOS GERAIS DE GESTÃO
HOTELEIRA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 5239/971023; identificação de pessoa colectiva n.º 503984957;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 25/031112.

Certifico que, pela apresentação supra-referida e em relação à
sociedade em epígrafe, foram efectuados os registos de designação
dos órgãos sociais para um novo mandato.

Data: 1 de Outubro de 2003.
Conselho de administração:
Presidente: André Martinez, casado, residente na Av. du Président

Wilson, 75 016 Paris, França;
Vogais:
1) Américo Ferreira Amorim, casado, residente na Rua de

D. Estefânia, 163, Porto;
2) Rui Miguel Duarte Alegre, casado, residente na Rua da Senhora

da Luz, 157, 1.º, Porto;
3) Henrique Manuel Pina Tomaz Veiga, casado, residente na Pra-

ceta das Faias, 12, Guia, Cascais;
4) Daniel Vranx, casado, residente em 176, Chaussée de Huy, 1325

Chaumont Gistoux, Bélgica;
5) Olivier Weill, casado, residente na Rua Notre Dame des Champs,

75 006 Paris, França;
6) Jean Louis Paul Claveau, casado, residente em Ronda de

Sobradiel, 27, Madrid, Espanha;
Fiscal único:
Efectivo: Ledo, Morgado & Associados, SROC, representada por

Jorge Bento Martins Ledo, revisor oficial de contas, casado, resi-
dente na Rua Fresca, 263, Leça da Palmeira, Matosinhos;

Suplente: Jorge Felizes Morgado, revisor oficial de contas, casa-
do, residente na Rua de Alfredo Keil, 273, 6.º, esquerdo, Porto.

Conferida, está conforme o original.

17 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2003846867

CORTICEIRA AMORIM � INDÚSTRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 3222/910201; identificação de pessoa colectiva n.º 502546255;
inscrição n.º 24; número e data da apresentação: 15/031113.

Certifico que, pela apresentação supra-referida e em relação à
sociedade em epígrafe, foram efectuados os registos de ampliação
do conselho de administração para sete membros.

Designação dos vogais:
1) José Fernando Maia de Araújo e Silva, casado, residente na

Travessa da Ferreira, 101, 1.º, direito, Porto;
2) Fernando Jorge da Costa Gonçalves, casado, residente na Rua do

Seminário, 17, Foros da Amora, Cruz de Pau, Amora, Seixal.
Remodelação do conselho de administração:
Presidente: José Américo Amorim Coelho;
Vice-presidente: António Rios de Amorim;
Vogais:
1) José Fernando Maia de Araújo e Silva;
2) Paulo Américo Henriques de Oliveira;
3) Ramiro Manuel da Silva Tavares;
4) José Manuel Ferreira Rios;
5) Fernando Jorge da Costa Gonçalves.
Data: 1 de Julho de 2003.

Conferida, está conforme o original.

17 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2003856587

CORTICEIRA AMORIM � INDÚSTRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 3222/910201; identificação de pessoa colectiva n.º 502546255;
inscrição n.º 23; número e data da apresentação: 14/031113.

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

Designação dos órgãos sociais para um novo mandato.
Data: 26 de Março de 2003.
Conselho de administração:
Presidente: José Américo Amorim Coelho, casado, residente na

Rua do Dr. José Teixeira Lopes, 585, 3.º, direito, Miramar;
Vice-presidente: António Rios de Amorim, casado, residente na

Rua de Duarte Barbosa, 224, 3.º, esquerdo, Porto;
Vogais:
1) Paulo Américo Henriques de Oliveira, casado, residente na Rua

de Hernâni Torres, 427, 4.º, direito, traseiras, Porto;
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2) José Manuel Ferreira Rios, casado, residente na Rua do Arco-
-Íris, 64, Mozelos;

3) Ramiro Manuel da Silva Tavares, casado, residente na Rua
Principal, 1025, Sanguedo;

Fiscal único:
Efectivo: Bernardes, Sismeiro & Associados, SROC, L.da, repre-

sentada por José Pereira Alves, revisor oficial de contas, casado,
residente na Rua de Alfredo Keil, 257-A, 3.º, esquerdo, Porto;

Suplente: Manuel Heleno Sismeiro, revisor oficial de contas, ca-
sado, residente na Rua do Campo Alegre, 1607, 7.º, esquerdo, Por-
to.

Conferida, está conforme o original.

17 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2003856595

PEREIRA ROCHA & COELHO � SOCIEDADE
CONSTRUÇÃO COMPRA E VENDA IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 5739/981106; identificação de pessoa colectiva n.º 504298470;
inscrição n.º 10; números e data das apresentações: 17 e 18/031113.

Certifico que, pela apresentação supra-referida e em relação à
sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de dissolução e encer-
ramento da liquidação, tendo sido aprovadas e encerradas as contas
em 13 de Outubro de 2003.

Conferida, está conforme o original.

15 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2000950329

RODRIGUES PINTO, TERRAPLANAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 4152/940706; identificação de pessoa colectiva n.º 503270784;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 2/031027.

Certifico que, pela apresentação supra-referida e em relação à
sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de dissolução, tendo
sido aprovadas e encerradas as contas em 31 de Dezembro de 1999.

Conferida, está conforme o original.

31 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Margarida Ma-
ria Ferreira Alves da Rocha. 2003849149

AMORIM ISOLAMENTOS II, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 8359/030827; identificação de pessoa colectiva n.º 506611868;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 17/030827.

Certifico que, pela apresentação supra-referida, foi constituída por
Amorim Isolamentos, S. A., e Amorim Florestal � Indústria, Co-
mércio e Exploração, S. A., ambas com sede na Rua da Corticeira,
66, Mozelos, a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Amorim Isolamentos II,
L.da, e durará por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sede na Rua da Corticeira, 66, freguesia de
Mozelos, concelho de Santa Maria da Feira, podendo ser deslocada
para outro local do mesmo concelho ou concelho limítrofe por sim-
ples deliberação da gerência.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto o fabrico e montagem de todo o
tipo de isolamentos térmicos e acústicos na indústria, construção
civil e naval, prestação de serviços conexos.

§ único. A sociedade poderá participar como sócia em sociedades
com objecto diferente do seu, regulada por leis especiais, bem como
participar ou formar agrupamentos complementares de empresas,
novas sociedades comerciais e associações em participação, nos ter-
mos a deliberar em assembleia geral.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, representado por duas quotas: uma quota no valor
nominal de 4900 euros, pertencente à sócia Amorim Isolamentos,
S. A., e uma quota no valor nominal de 100 euros, pertencente à
sócia Amorim Florestal � Indústria, Comércio e Exploração, S. A.

ARTIGO 5.º

Serão permitidas prestações suplementares de capital, nos termos
e condições deliberados em assembleia geral, até ao montante de
1 000 000 de euros.

ARTIGO 6.º

1 � A cessão de quotas entre sócios, bem como a sua divisão
para esse fim, são livres e não necessitam do consentimento da
sociedade.

2 � A cessão de quotas a favor de estranhos, bem como a divisão
para esse fim, carecem do consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar a quota de um sócio com o seu
acordo e, independentemente do seu consentimento, nas seguintes
situações:

a) Em caso de arresto, arrolamento, penhora, apreensão judicial
da quota ou inclusão da quota em massa falida ou insolvente;

b) No caso de a quota deixar de pertencer ao sócio na sequência
de partilhas efectuadas em virtude de separação judicial, divórcio e
ainda nos casos de legado e interdição;

c) No caso de a quota ser cedida sem o consentimento da socie-
dade.

2 � A amortização deverá ser deliberada no prazo de 90 dias,
contados do conhecimento por algum gerente da sociedade do facto
que permitir a amortização.

3 � Ocorrendo alguma das situações previstas na alínea a), a
amortização será feita pelo valor nominal da quota à data em que
ocorreu ou produziu efeitos o facto determinante da amortização,
acrescido dos montantes de suprimentos e prestações suplementares
de capital ocorridos. O pagamento da importância será efectuado
em duas prestações, que terão lugar nos prazos de seis meses e um
ano, respectivamente, após a data da ocorrência da amortização.

4 � Verificando-se algum dos factos previstos nas alíneas b) e c),
a amortização será feita pelo valor nominal da quota, sendo acres-
cida dos suprimentos e prestações suplementares de capital ocorri-
dos. A importância da amortização será paga em 10 prestações se-
mestrais, iguais e sucessivas, sem acréscimos de juros e sem encargos,
tendo a primeira delas vencimento nos 90 dias subsequentes à deli-
beração da amortização.

ARTIGO 8.º

1 � As assembleias gerais, quando a lei não exigir outras forma-
lidades, serão convocadas por cartas registadas, dirigidas aos sócios
com 15 dias de antecedência.

2 � Os sócios podem fazer-se representar na assembleia geral
por quem nomearem para o efeito.

3 � A representação prevista no número anterior deve ser co-
municada através de carta dirigida ao respectivo presidente.

ARTIGO 9.º

1 � A gerência da sociedade será exercida por dois ou mais ge-
rentes, sócios ou estranhos à sociedade, dispensados de prestação de
caução e remunerados ou não, conforme venha a ser deliberado em
assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de dois gerentes.
3 � Aos gerentes fica expressamente vedado obrigar a sociedade

em actos e contratos estranhos aos negócios sociais.

ARTIGO 10.º

Após a constituição ou reintegração do fundo de reserva legal, os
lucros apurados em cada exercício terão a aplicação que for decidida
em assembleia geral anual dos sócios, a qual deliberará por maioria
simples dos votos e sem sujeição a qualquer limite mínimo de distri-
buição obrigatória.

ARTIGO 11.º

No caso de dissolução por mútuo acordo, os sócios serão os seus
liquidatários, procedendo-se à liquidação e partilha dos haveres so-
ciais pela forma que melhor entenderem.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 54 � 4 de Março de 20045066-(16)

ARTIGO 12.º

Os preceitos dispositivos do Código das Sociedades Comerciais
poderão ser derrogados por deliberação dos sócios em assembleia
geral.

Disposição final e transitória

ARTIGO 13.º

Ficam desde já nomeados gerentes da sociedade, sem remuneração
e com dispensa de caução, José Américo Amorim Coelho, casado,
residente na Rua do Dr. José Teixeira Lopes, 585, 3.º, direito, Mi-
ramar, concelho de Vila Nova de Gaia, Robert Litllewood, casado,
residente em White House Works-Bold Road � Suttoin, Inglaterra,
Dr. António Rios de Amorim, casado, residente na Rua de Duarte
Barbosa, 224, 3.º, esquerdo, cidade do Porto, Dr. José Fernando Maia
de Araújo e Silva, casado, residente na Travessa da Ferreira, 101,
1.º, direito, cidade do Porto, Carlos Manuel Oliveira e Silva, casado,
residente na Urbanização do Cerrado, Rua Cinco, 472, Paços de
Brandão, Santa Maria da Feira, Dr. Manuel Dias de Sá Camboa, ca-
sado, residente na Rua da Vinha, 128, Esmoriz, e Dr. José Manuel
Ferreira Rios, casado, residente na Rua do Arco-Íris, 64, freguesia de
Mozelos, concelho de Santa Maria da Feira.

Conferida, está conforme o original.

29 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Margarida Ma-
ria Ferreira Alves da Rocha. 2000169503

JOSÉ ARTUR PEREIRA MARQUES, SOCIEDADE
DE TRANSPORTES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 6599/001006; identificação de pessoa colectiva n.º 505047985;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 16/031030.

Certifico que, pela apresentação supra-referida e em relação à
sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de designação de ge-
rente de Cláudio Roberto Pereira Cardoso, solteiro, residente na
Urbanização Quinta do Areeiro, Rua Doze, 431, São João de Ver,
Santa Maria da Feira.

Data: 20 de Outubro de 2003.

Conferida, está conforme o original.

13 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Margarida
Maria Ferreira Alves da Rocha. 2003849319

DIAS & GONÇALVES, L.DA

Sede: Lugar do Outeiro, Arrifana

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 638/660429; identificação de pessoa colectiva n.º 500341362;
inscrição n.º 4; números e datas das apresentações: 5/020328 e 20/
030603.

Certifico que o capital social foi reforçado para 1 002 410$, sen-
do o aumento, de 2410$, realizado em dinheiro e subscrito pelos
sócios na proporção e em reforço das quotas, redenominação do
capital para euros e foi alterada a redacção do artigo 2.º do pacto
social, que passa a ser a seguinte:

ARTIGO 2.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e cor-
responde à soma de duas quotas iguais, de 2500 euros, pertencentes
uma a cada um dos sócios, Domingos Alberto Moreira de Pinho e
Francisco Guerra Gonçalves de Pinho.

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

Conferida, está conforme.

4 de Agosto de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares Fi-
gueiredo. 2003827803

BERMUDES & LEITE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 8405/031013; identificação de pessoa colectiva n.º 506725596;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 23/031013.

Certifico que, pela apresentação supra-referida, foi constituída por
Valter Filipe Nogueira Paiva Bermudes e mulher, Andrea Raquel da
Silva de Jesus Leite, casados na comunhão de adquiridos, e Paulo
André da Silva de Jesus Leite, solteiro, maior, a sociedade em epí-
grafe, a qual se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Bermudes & Leite, L.da, e tem a
sua sede na Rua do Cai Água, 9009, rés-do-chão, esquerdo, freguesia
de Mosteiró, concelho de Santa Maria da Feira.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de padaria, paste-
laria, confeitaria e snack-bar.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de três quotas dos valores nominais
e titulares seguintes: uma de 2450 euros, pertencente ao sócio Paulo
André da Silva de Jesus Leite, e duas iguais, de 1275 euros cada uma,
pertencentes uma a cada um dos sócios Valter Filipe Nogueira Paiva
Bermudes e Andrea Raquel da Silva de Jesus Leite.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos é
necessária a intervenção conjunta de dois gerentes, sendo sempre
obrigatória a assinatura do gerente Paulo André da Silva de Jesus
Leite.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou tercei-
ros.
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3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.

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

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
até ao montante global igual a 20 vezes o capital social, desde que
deliberado por unanimidade dos sócios que representem a totalidade
do capital social.

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

Disposição transitória

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

Conferida, está conforme o original.

2 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2003846727

VERA & SÓNIA RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 8416/031030; identificação de pessoa colectiva n.º 506750167;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 27/031030.

Certifico que, pela apresentação supra-referida, foi constituída por
Alcides Joaquim da Silva Ribeiro e mulher, Maria dos Santos Olivei-
ra � 1000 euros, casados na comunhão de adquiridos, Vera Mónica
Santos Ribeiro, solteira, maior, e Sónia Carla Santos Ribeiro Soares,
casada com Joaquim Ferreira Soares na comunhão de adquiridos, a
sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Vera & Sónia Ribeiro, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Lagoa, 126, freguesia
de Lourosa, concelho de Santa Maria da Feira.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem
criadas sucursais, filiais, agências ou outra forma de representação,
no território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção de edifícios; com-
pra e venda de bens imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de quatro quotas: uma
do valor nominal de 2500 euros, pertencente ao sócio Alcides Joa-
quim da Silva Ribeiro; uma do valor nominal de 1000 euros, perten-
cente à sócia Maria dos Santos Oliveira, e duas iguais, do valor no-
minal de 750 euros, pertencentes uma a cada uma das sócias Vera
Mónica Santos Ribeiro e Sónia Carla Santos Ribeiro Soares.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
até ao montante de 10 vezes o capital social.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência, com ou sem remuneração, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, fica afecta ao sócio Alcides Joaquim da
Silva Ribeiro, desde já nomeado gerente, constituindo esta um direi-
to especial.

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

3 � Para além dos poderes normais, poderá ainda a gerência:
a) Comprar, permutar, tomar e dar de arrendamento ou aluguer

quaisquer móveis e imóveis de e para a sociedade; e
b) Adquirir viaturas automóveis, podendo assinar os competentes

contratos de leasing.
ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

to, falência ou insolvência, venda, adjudicação em juízo 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 do sócio a quem não sucedam herdeiros le-
gitimários;

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

f) Por interdição ou inibição permanente ou morte do respectivo
sócio;

g) Se, em caso de divórcio ou de separação judicial do sócio, a
respectiva quota for adjudicada ao seu cônjuge;

h) Quando tiver sido cedida a terceiros sem o prévio consenti-
mento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.

2 � No caso de morte, interdição ou inabilitação de qualquer sócio,
a sociedade continuará com os herdeiros do falecido ou o represen-
tante do interdito ou inabilitado, devendo aqueles escolher, de entre
si, um elemento que a todos represente na sociedade enquanto a quota
se mantiver indivisa.

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 tercei-
ros.

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

ARTIGO 8.º

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

Conferida, está conforme o original.

5 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2003846751

ALBÉRICO MIRANDA, CORTIÇAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 8338/030801; identificação de pessoa colectiva n.º 506601617;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 22/030801.

Certifico que, pela apresentação supra-referida, foi constituída por
Albérico Fernando Rodrigues Miranda, solteiro, maior, e Manuel
Henrique Guedes Martins, casado com Ângela Maria Rodrigues Mi-
randa na comunhão de adquiridos, a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Albérico Miranda, Cortiças, L.da
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2 � Tem a sua sede na Rua da Cantina, 905, freguesia de Santa
Maria de Lamas, concelho de Santa Maria da Feira.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na indústria de transformação de
cortiça.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas, sendo uma do valor nominal
de 4750 euros, pertencente ao sócio Albérico Fernando Rodrigues
Miranda, e outra do valor nominal de 250 euros, pertencente ao sócio
Manuel Henrique Guedes Martins.

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

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

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Conferida, está conforme o original.

30 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Margarida Ma-
ria Ferreira Alves da Rocha. 2003856269

MOZELDISCO � INDÚSTRIA DE DISCOS
DE CORTIÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 8415/031029; identificação de pessoa colectiva n.º 506745180;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 24/031029.

Certifico que, pela apresentação supra-referida, foi constituída por
Sérgio Paulo Nogueira Rodrigues, casado com Maria Eugénia Jesus
Paiva na comunhão de adquiridos, e Luís Filipe Maia Soares, menor,
a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma MOZELDISCO � Indústria de
Discos de Cortiça, L.da, e tem a sua sede na Rua do Rapigo, 451,
freguesia de Mozelos, concelho de Santa Maria da Feira.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no fabrico e comercialização de
discos de cortiça.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é
de 20 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, dos
valores nominais de 10 000 euros cada uma, pertencentes uma a cada
um dos sócios, Sérgio Paulo Nogueira Rodrigues e Luís Filipe Maia
Soares.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em
assembleia geral, ficando desde já nomeado gerente o sócio Sérgio
Paulo Nogueira Rodrigues e o não sócio José Luís Coimbra Soares,
ora outorgante.

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Conferida, está conforme o original.

4 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Margarida Maria
Ferreira Alves da Rocha. 2003848720

ANDRUPACK � EMBALAGENS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 8419/031103; identificação de pessoa colectiva n.º 506755851;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/031103.

Certifico que, pela apresentação supra-referida, foi constituída por
Andreia Isabel de Oliveira Brandão Ferreira, solteira, maior, a so-
ciedade em epígrafe, a qual se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma ANDRUPACK � Embalagens, Uni-
pessoal, L.da, com sede na Rua das Fábricas, 18, lugar de Cavaco,
freguesia da Feira, concelho de Santa Maria da Feira.

§ único. Por simples decisão da gerência, a sociedade poderá trans-
ferir a sua sede para outro local do mesmo concelho ou de conce-
lhos limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais, sucursais ou qual-
quer outra forma de representação social.
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ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na produção e comércio de embalagens.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme res-
pectiva decisão, será exercida pela sócia ou por não sócios, ficando
aquela desde já nomeada gerente.

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

ARTIGO 5.º

A sócia única fica desde já autorizada a efectuar negócios jurídi-
cos com a sociedade que sirvam a prossecução do objecto social.

ARTIGO 6.º

A sócia única fica desde já autorizada a fazer prestações suple-
mentares de capital até ao montante global de 10 vezes o capital
social.

ARTIGO 7.º

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

Conferida, está conforme o original.

2 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2003846778

RENOFEIRA � REABILITAÇÃO E CONSERVAÇÃO
DE EDIFÍCIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 8328/030724; identificação de pessoa colectiva n.º 506755851;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/030724.

Certifico que, pela apresentação supra-referida, foi constituída por
Augusto Canedo Pinheiro, casado com Joana Maria Santos Martins
na comunhão geral, José Alberto dos Santos, casado com Maria de
Lurdes Assunção Amorim na comunhão geral, e Alfredo Manuel Leite
de Bastos Martins da Silva, casado com Raquel Maria Ferreira dos
Santos na comunhão geral, a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma RENOFEIRA � Reabilitação e Con-
servação de Edifícios, L.da, com sede na Rua do Jornal Correio da
Feira, 5, 4.º, freguesia da Feira, concelho de Santa Maria da Feira.

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

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na gestão, fiscalização e acompanha-
mento de obras de construção civil; actividades de ampliação, trans-
formação, reabilitação e conservação de edifícios, bem como a sua
construção de raiz; compra e venda de bens imóveis e revenda dos
adquiridos para esse fim; promoção imobiliária e arrendamento de
bens imóveis.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e está dividido em três quotas: uma do valor nominal de
2750 euros, pertencente ao sócio Augusto Canedo Pinheiro; uma do
valor nominal de 1250 euros, pertencente ao sócio José Alberto dos
Santos, e uma do valor nominal de 1000 euros, pertencente ao só-
cio Alfredo Manuel Leite Bastos Martins da Silva.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente a 10 vezes o capital
social.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida por sócios ou não só-
cios, ficando desde já nomeados gerentes os sócios José Alberto dos
Santos e Alfredo Manuel Leite Bastos Martins da Silva.

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Conferida, está conforme o original.

2 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2003846786

LIMITE DA RAIZ � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 6385/000414; identificação de pessoa colectiva n.º 504962043;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; OF. números e data das apresen-
tações: 7 e 8/031030.

Certifico que, pela apresentação supra-referida e em relação à
sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de cessação de fun-
ções dos gerentes Maria de Fátima da Silva Pinto Mendes e José da
Costa Mendes, por renúncia.

Data: 14 de Outubro de 2003.

Conferida, está conforme o original.

6 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Margarida Maria
Ferreira Alves da Rocha. 2000003834

AZEPADE � PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 5603/980706; identificação de pessoa colectiva n.º 504221337;
averbamento n.º 31 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 11; números e
data das apresentações: 19, 20 e 21/031204.

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

Cessação de funções do gerente Paulo Alexandre Veloso Rego
Bayam, por renúncia.

Data: 15 de Setembro de 2003.
Alteração parcial do contrato quanto ao n.º 1 do artigo 3.º e aos

n.os 1 e 2 do artigo 4.º, cuja redacção actualizada é a seguinte:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado, é de 20 000 euros
e corresponde à soma de três quotas: uma do valor nominal de
14 800 euros, do sócio Manuel Ferreira Azevedo; uma do valor
nominal de 5000 euros, da sócia Aurora Inocência da Silva Vidinha,
e outra do valor nominal de 200 euros, do sócio Germano Nuno
Oliveira.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 54 � 4 de Março de 20045066-(20)

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida pelos sócios Manuel
Ferreira Azevedo e Aurora Inocência da Silva Vidinha, que ficam,
desde já, nomeados gerentes.

2 � 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.

12 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Margarida
Maria Ferreira Alves da Rocha. 2002778523

ROCHA & GOMES FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 7590/020225; identificação de pessoa colectiva n.º 505974550;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 14/031030.

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

Data da aprovação das contas: 21 de Outubro de 2003.

Conferida, está conforme o original.

6 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Margarida Maria
Ferreira Alves da Rocha. 2003849300

CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO
DO CONCELHO DA FEIRA, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 9/841015; identificação de pessoa colectiva n.º 501567593; ins-
crição n.º 13; número e data da apresentação: 4/031114.

Certifico que, pela apresentação supra-referida e em relação à
cooperativa em epígrafe, foi efectuado o registo de designação, pelo
prazo de um ano, dos directores provisórios:

1) Maria de Fátima Ferraz Matos Ferreira, casada, residente na
Urbanização dos Altos, Rua de Pedro Julião, 74, rés-do-chão, Ver-
moim, Maia;

2) José Gonçalves Correia da Silva, casado, residente na Quinta
do Moinho, lote 17, Darque, Viana do Castelo;

3) Luís Maria Alves Fernandes Faceira, casado, residente no lugar
de Regadas, edifício 1, bloco 1, 3.º, esquerdo, Vila Real.

Data: 6 de Novembro de 2003.

Conferida, está conforme o original.

11 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Margarida
Maria Ferreira Alves da Rocha. 2003849688

CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO
DO CONCELHO DA FEIRA, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 9/841015; identificação de pessoa colectiva n.º 501567593; aver-
bamento n.º 3 à inscrição n.º 10 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 12;
números e datas das apresentações 13/031210 e 4/031211.

Certifico que, pelas apresentações supra-referidas e em relação à
cooperativa em epígrafe, foram efectuados os seguintes registos:

Suspensão das funções dos directores suplentes, por deliberação
da Caixa Central (ao abrigo do artigo 77.º-A do Regime Jurídico do
Crédito Agrícola Mútuo).

Data: 6 de Novembro de 2003.
Suspensão das funções dos directores, por deliberação da Caixa

Central (ao abrigo do artigo 77.º-A do Regime Jurídico do Crédito
Agrícola Mútuo).

Data: 6 de Novembro de 2003.

Conferida, está conforme o original.

11 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Margarida
Maria Ferreira Alves da Rocha. 2003826890

DOMINGOS MANUEL OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 8411/031028; identificação de pessoa colectiva n.º 506722759;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/031028.

Certifico que, pela apresentação supra-referida, foi constituída por
Domingos Manuel da Encarnação Oliveira e Dina Paula Magalhães
Oliveira, solteiros, maiores, a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Domingos Manuel Oliveira, L.da, com
sede à Rua das Alminhas, 487, freguesia de Lourosa, concelho de
Santa Maria da Feira.

2.º

O objecto da sociedade consiste na indústria transformadora de
cortiça, comercialização e produção de rolhas de cortiça.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, dividido em duas quotas: uma no valor nominal de
4750 euros, pertencente ao sócio Domingos Manuel da Encarnação
Oliveira, e outra no valor nominal de 250 euros, pertencente à só-
cia Dina Paula Magalhães Oliveira.

4.º

1.º A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementares
de capital até ao dobro do valor do capital social.

2.º A celebração de contratos de suprimento depende da delibera-
ção dos sócios.

5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, compete ao sócio Domingos Manuel da
Encarnação Oliveira, desde já nomeado gerente.

§ 1.º Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
é necessária e suficiente a assinatura do gerente ora nomeado.

§ 2.º Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência pode,
nomeadamente:

a) Comprar, vender ou permutar quaisquer bens imóveis ou mó-
veis, incluindo viaturas automóveis;

b) Dar ou tomar de arrendamento quaisquer imóveis ou rescindir
os respectivos contratos;

c) Adquirir por trespasse quaisquer estabelecimentos comerciais ou
industriais;

d) Celebrar contratos de leasing.
§ 3.º Não é permitido aos gerentes obrigar a sociedade em fian-

ças, abonações, letras de favor e outros actos e contratos estranhos
aos negócios sociais.

6.º

Na cessão de quotas a estranhos, tem preferência em primeiro
lugar a própria sociedade e em segundo lugar os restantes sócios não
cedentes.

7.º

Quando a lei não exigir outras formalidades especiais, as assem-
bleias gerais serão convocadas por carta registada, com a antecedên-
cia mínima de 15 dias.

8.º

A gerência fica, desde já, autorizada a efectuar o levantamento
do capital depositado para fazer face às despesas com a constituição
e registo, bem como com a aquisição de bens e equipamento.

Conferida, está conforme o original.

4 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Margarida Maria
Ferreira Alves da Rocha. 2003849181

APOLO-TRADING INTERNACIONAL, L.DA

Sede: Valos, Fiães, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 3107/901214; identificação de pessoa colectiva n.º 502465565;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7; números e data
das apresentações: 20, 21, 22 e 23/030317.
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Certifico que cessou funções o gerente Manuel Gomes da Silva,
por renúncia, em 16 de Dezembro de 2002, e o capital social foi
reforçado para 8000 euros, sendo o aumento, de 518,03 euros, rea-
lizado em dinheiro e subscrito pelo sócio Sancho Gomes da Silva em
259,01 euros e pelo sócio José Gomes da Silva em 259,02 euros, em
reforço das suas quotas, e foi alterada a redacção do artigo 4.º do
pacto social, que passa a ser a seguinte:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros
valores que constituem o activo da sociedade, é de 8000 euros, divi-
dido em duas quotas iguais, de 4000 euros, pertencentes uma a cada
um dos sócios, Sancho Gomes da Silva e José Gomes da Silva.

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

Conferida está conforme.

26 de Maio de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares Fi-
gueiredo. 2000957269

CONEXUS � WORLD � DESENVOLVIMENTO
E IMPLEMENTAÇÃO DE SOFTWARE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 7919/020812; identificação de pessoa colectiva n.º 506250377;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; OF. número e data da apresen-
tação: 1/031028.

Certifico que, pela apresentação supra-referida e em relação à
sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de cessação de fun-
ções do gerente Serafim Miguel Ferreira Maia, por renúncia.

Data: 30 de Setembro de 2003.

Conferida, está conforme o original.

4 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Margarida Maria
Ferreira Alves da Rocha. 2003849114

NORTE PEDRO, LACTICÍNIOS RIOMEÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 3930/931118; identificação de pessoa colectiva n.º 503144827;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 18/031028.

Certifico que, pela apresentação supra-referida e em relação à
sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de reforço do capital
social para 700 000 euros, sendo o aumento, de 435 637,12 euros,
realizado em dinheiro e subscrito pelos sócios, Eduardo de Jesus Pedro
Pinto � 348 509,70 euros e Luísa Ermelinda dos Santos Nunes
Pinto � 87 127,42 euros, para reforço das suas quotas, e consequente
alteração do contrato quanto ao artigo 3.º, cuja redacção actualizada
é a seguinte:

3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de
700 000 euros, dividido em três quotas, sendo uma de 546 781 eu-
ros e 86 cêntimos, pertencente ao sócio Eduardo de Jesus Pedro
Pinto, outra de 126 781 euros e 85 cêntimos, pertencente à sócia
Luísa Ermelinda dos Santos Nunes Pinto, e outra de 26 436 euros e
29 cêntimos, pertencente ao sócio Hugo André Nunes Pedro Pinto.

§ único. (Mantém-se.)

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

Conferida, está conforme o original.

4 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Margarida Maria
Ferreira Alves da Rocha. 2003849190

CONSTRUÇÕES TAVARES & LEI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 8412/031028; identificação de pessoa colectiva n.º 506724280;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 31/031028.

Certifico que, pela apresentação supra-referida, foi constituída por
Jorge Tavares Alves Lei, casado com Abigail Pereira Batista Alves

Lei na comunhão de adquiridos, e António Rui Tavares Lei, casado
com Anabela Pinto da Silva na comunhão de adquiridos, a sociedade
em epígrafe, a qual se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Construções Tavares & Lei, L.da, e
tem a sua sede na Rua das Agras, 437, lugar de Pereira, da freguesia
de Argoncilhe, do concelho de Santa Maria da Feira.

§ único. A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mes-
mo concelho ou para concelho limítrofe e, bem assim, criar ou
encerrar filiais, sucursais ou outras formas de representação social,
no território nacional ou no estrangeiro.

2.º

O objecto da sociedade consiste em compra e venda de bens imo-
biliários, promoção imobiliária, construção de edifícios para venda.

3.º

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

4.º

1 � A sociedade será administrada e representada, em juízo e fora
dele, activa e passivamente, pela gerência.

2 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta todos os sócios, desde já
nomeados gerentes.

3 � A sociedade obriga-se validamente em todos os seus actos e
contratos pela assinatura de dois gerentes.

5.º

Por deliberação da assembleia geral, poderão ser exigidas aos só-
cios prestações suplementares de capital até ao dobro das suas quo-
tas, bem como os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos
de que a mesma carecer.

Conferida, está conforme o original.

4 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Margarida Maria
Ferreira Alves da Rocha. 2003849246

PROTEFEIRA � EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 8414/031029; identificação de pessoa colectiva n.º 506538524;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 23/031029.

Certifico que, pela apresentação supra-referida, foi constituída por
Joana Pereira Campos dos Santos Teixeira, casada com Joaquim dos
Santos Teixeira na comunhão de adquiridos, e Gabriel Luís Campos
Teixeira, solteiro, maior, a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a denominação de PROTEFEIRA � Equipa-
mento de Segurança, L.da, e tem a sua sede na Rua do Dr. Eduardo
Vaz, 140, nesta cidade de Santa Maria da Feira.

§ único. Por deliberação da gerência, a sede social poderá ser
mudada para qualquer outro local dentro do mesmo concelho ou
concelhos limítrofes.

2.º

Constitui seu objecto comércio a retalho de equipamento de segu-
rança, protecção e similares, alarmes, sistemas de vigilância de som
e imagem; representação comercial.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros e divide-se em duas quotas iguais, de 2500 euros cada
uma, pertencendo uma a cada um dos sócios, Joana Pereira Campos
dos Santos Teixeira e Gabriel Luís Campos Teixeira.

4.º

A cessão de quotas é livre entre os sócios; porém, quando feita a
estranhos carece do consentimento da sociedade, podendo esta deli-
berar a amortização da quota do cedente, que, desta forma, ficará
pertença da sociedade.
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5.º

A gerência e administração da sociedade, dispensada de caução e
remunerada ou não, conforme for deliberado em assembleia geral,
fica afecta a ambos os sócios, desde já nomeados gerentes, sendo
suficiente a assinatura de qualquer deles para obrigar a sociedade em
todos os actos e contratos que à mesma disserem respeito.

6.º

Ficam desde já os gerentes autorizados a comprar ou vender veí-
culos automóveis e assinar contratos de leasing.

7.º

Por deliberação unânime dos sócios, poderão ser exigidas presta-
ções suplementares de capital até 10 vezes o capital social.

Adverti os outorgantes de que o presente acto deverá ser subme-
tido a registo dentro de três meses a contar de hoje.

Conferida, está conforme o original.

5 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Margarida Maria
Ferreira Alves da Rocha. 2003849068

NORFEIRA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 6124/990930; identificação de pessoa colectiva n.º 504655167;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 6; números e data
das apresentações: 11 e 12/031111.

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

Cessação de funções do gerente Alberto Manuel Ferreira da Mota,
por renúncia.

Data: 31 de Outubro de 2003.
Alteração parcial do contrato.
Artigos alterados: 3.º, n.º 1, e 4.º, cuja redacção actualizada é a

seguinte:
3.º

1 � O capital social é de 60 000 euros, encontra-se totalmente
realizado e corresponde à soma de duas quotas: uma de 40 000 eu-
ros, do sócio Custódio Pereira Vendas, e outra de 20 000 euros, do
sócio César Fernando Rodrigues Vendas.

2 � (Mantém-se.)
4.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 � Mantém-se gerente da sociedade o sócio Custódio Pereira
Vendas.

3 � A sociedade vincula-se pela intervenção individual de um
gerente, incluindo nos actos de aquisição, alienação ou oneração de
bens móveis ou imóveis.

4 � A gerência será ou não remunerada pelo exercício do cargo,
conforme for deliberado em assembleia geral.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

14 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2002778531

FEIRA DO VIDRO � VIDRARIA ARTÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 8425/031111; identificação de pessoa colectiva n.º 504349775;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 1/031111.

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

Mudança de sede para a Zona Industrial da Corujeira, Rua Quatro,
108, São João de Ver.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

14 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2003849629

DOMUS CORK � INDÚSTRIA DE ROLHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 8426/031111; identificação de pessoa colectiva n.º 506778614;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/031111.

Certifico que, pela apresentação supra-referida, foi constituída por
Tiago Alexandre Couto Cardoso, solteiro, maior, e André Alberto
Couto Cardoso, solteiro, maior, a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Domus Cork � Indústria de Rolhas,
L.da, com sede na Rua de Moure, freguesia de Santa Maria de Lamas,
deste concelho de Santa Maria da Feira.

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

2.º

O objecto da sociedade consiste na indústria de rolhas e artefac-
tos de cortiça e o comércio de importação e exportação de produ-
tos da mesma espécie.

3.º

O capital social é de 150 000 euros, integralmente realizado em
dinheiro e divido em duas quotas iguais, de 75 000 euros cada uma,
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 ao sócio Tiago Alexan-
dre Couto Cardoso, desde já nomeado gerente.

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

5.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal, com precedente deliberação da assembleia geral, tomada por
unanimidade, até ao quíntuplo 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
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Conferida, está conforme o original.

2 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2003849637

VIACRUZ � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO
E ACESSÓRIOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 8427/031111; identificação de pessoa colectiva n.º 506686671;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/031111.

Certifico que, pela apresentação supra-referida, foi constituída por
Paula Cristina Ferreira de Freitas, casada com José Carlos de Almei-
da na comunhão de adquiridos, a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma VIACRUZ � Comércio de Ves-
tuário e Acessórios, Unipessoal, L.da, com sede na Avenida do
Dr. Francisco Sá Carneiro, 3, loja 1, freguesia e concelho de Santa
Maria da Feira.

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

2.º

O objecto da sociedade consiste em comércio a retalho de vestu-
ário para adultos e acessórios de moda.
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3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor, perten-
cente à única sócia, Paula Cristina Ferreira de Freitas.

4.º

A sociedade poderá exigir do sócio prestações suplementares de
capital até ao valor do actual capital social.

5.º

1 � A gerência da sociedade compete ao sócio único, desde já
nomeado gerente.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura do seu gerente ou
procurador com poderes para tanto.

6.º

1 � A competência das assembleias gerais é exercida pelo sócio
único.

2 � As decisões do sócio de natureza igual às deliberações das
assembleias gerais devem ser registadas em acta por ela assinada.

7.º

A assembleia geral que aprovar o balanço e conta de cada exercí-
cio deliberará também o destino a dar ao lucro.

Conferida, está conforme o original.

2 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2003849645

LÓGICA � ARTIGOS EM PELE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 4483/950829; identificação de pessoa colectiva n.º 503499919;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 30/031111.

Certifico que, pela apresentação supra-referida e em relação à
sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de encerramento da
liquidação, tendo sido aprovadas e encerradas as contas em 28 de
Outubro de 2003.

Conferida, está conforme o original.

15 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2003849661

FERREIRA & FERREIRA DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 4155/970711; identificação de pessoa colectiva n.º 503270318;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
20/031107.

Certifico que, pela apresentação supra-referida e em relação à
sociedade em epígrafe, foram efectuados os registos de cessação de
funções da gerente Maria Lúcia Ferreira da Costa, por renúncia.

Data: 3 de Novembro de 2003.

Conferida, está conforme o original.

17 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2003849599

PAULO J. LARANJEIRA VALENTE � SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 7718-A/020417; identificação de pessoa colectiva n.º 506071693;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 8/031104.

Certifico que, pela apresentação supra-referida e em relação à
sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de encerramento da
liquidação, tendo sido aprovadas e encerradas as contas em 25 de
Agosto de 2003.

Conferida, está conforme o original.

15 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2003849416

GEOMAR � AGÊNCIA IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 3441/920221; identificação de pessoa colectiva n.º 502832320;
averbamentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 2; números e data das apre-
sentações: 27 e 28/031106.

Certifico que, pela apresentação supra-referida e em relação à
sociedade em epígrafe, foram efectuados os registos de cessação de
funções dos gerentes Anídio Casals d�Azevedo e Maria Edite de
Oliveira Martins Portela, por renúncia.

Data: 25 de Setembro de 2003.

Conferida, está conforme o original.

20 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2003846883

UP-FLOWER � INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS
DE DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 7734/020426; identificação de pessoa colectiva n.º 506071324;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
7/031107.

Certifico que, pela apresentação supra-referida e em relação à
sociedade em epígrafe, foram efectuados os registos de cessação de
funções do gerente Fernando Paulo Pinto Neto, por renúncia.

Data: 30 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

14 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2003849580

LABORLIÉGE � CORTIÇAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 6100/990917; identificação de pessoa colectiva n.º 504571036;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 6/031106.

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

Designação dos órgãos sociais para o quadriénio de 2003-2006:
Conselho de administração:
Presidente: Francisco Moreira da Rocha, casado, residente na

Rua de Rio Maior, 9, Paços de Brandão;
Vice-presidente: Cidália Oliveira da Rocha, casada, residente na

Rua de Rio Maior, 9, Paços de Brandão;
Vogal: António Miguel Ribas Ferreira, solteiro, maior, residente

na Rua de Santa Maria, Santa Maria de Lamas;
Fiscal único:
Efectivo: Fátima Pereira & Carlos Duarte, SROC, com sede na

Avenida da República, 1651, sobreloja direita, Vila Nova de Gaia,
representada por Carlos Augusto Azevedo Duarte, casado;

Suplente: Piedade Vaz & Trigo de Morais, SROC, representada
por Maria da Piedade Gonçalves dos Santos Vaz, residente na Rua da
Alegria, 1924, 2.º, habitação 3, Porto.

Data: 1 de Setembro de 2003.

Conferida, está conforme o original.

20 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2003849467

CELESTINO AMORIM PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 1424/980429; identificação de pessoa colectiva n.º 500785848;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 3/031103.

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

Conferida, está conforme o original.

15 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2003849378
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MORIMOR � SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 2099/860325; identificação de pessoa colectiva n.º 501662804;
inscrição n.º 15; número e data da apresentação: 29/031030.

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

Designação dos órgãos sociais para o triénio de 2003-2005:
Conselho de administração:
Presidente: Luís Miguel Carvalho de Araújo Moreira;
Vogais: Rui de Carvalho de Araújo Moreira e Rita de Carvalho

Araújo Moreira;
Fiscal único:
Efectivo: Maria Margarida de Freitas de Moura Machado Bandei-

ra, revisora oficial de contas;
Suplente: Maria da Glória Pereira de Sá, divorciada, residente na

Rua de Serralves, 578, 2.º, direito, Porto.
Data: 31 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

6 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2003849335

LAVANDARIA SANTA MARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 2754/890428; identificação de pessoa colectiva n.º 502152052;
inscrição n.º 13; número e data da apresentação: 22/031030.

Certifico que, pela apresentação supra-referida e em relação à
sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de dissolução, tendo
sido aprovadas e encerradas as contas em 9 de Setembro de 2003.

Conferida, está conforme o original.

5 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2003849327

NEVES, MATOS & PEDROSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 6029/990702; identificação de pessoa colectiva n.º 504903071;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 8/031031.

Certifico que, pela apresentação supra-referida e em relação à
sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de dissolução, tendo
sido aprovadas e encerradas as contas em 3 de Outubro de 2003.

Conferida, está conforme o original.

15 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2003849343

PAULO J. LARANJEIRA VALENTE � SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 7718/020417-A; identificação de pessoa colectiva n.º 506071693;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 30/030604.

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

Prazo para a liquidação, o legal (artigo 150.º, n.º 1, do Código das
Sociedades Comerciais).

Conferida, está conforme o original.

21 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Margarida Ma-
ria Ferreira Alves da Rocha. 2000193021

AMORIM IMBEST, S. G. P. S., S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 4898/961008; identificação de pessoa colectiva n.º 503243809;
inscrição n.º 24; número e data da apresentação: 16/031205.

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

Conferida, está conforme o original.

12 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Margarida
Maria Ferreira Alves da Rocha. 2003827307

CENTRAL LOBÃO � FERRAMENTAS ELÉCTRICAS, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula

n.º 2701/890320; identificação de pessoa colectiva n.º 502130822;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 8/030714.

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

Designação dos órgãos sociais para o quadriénio de 2003-2006.
Data: 7 de Abril de 2003.
Conselho de administração:
Presidente: Almerindo da Silva, casado, residente em Corga, Lo-

bão;
Vogais: Maria Fernanda Ferreira das Neves, casada, residente em

Corga, Lobão, e José Maria Martins da Costa, solteiro, maior, resi-
dente na Rua de São Vicente, 17, 2.º, Braga;

Fiscal único: Santos Carvalho, Silva Costa & Associados, SROC,
S. A., representada por Carlos Manuel Pereira da Silva, revisor ofi-
cial de contas;

Suplente: António Augusto dos Santos Carvalho, revisor oficial
de contas.

Conferida, está conforme o original.

27 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2003836748

TRANSPORTES SOUSA & VALENTE, L.DA

Sede: Rua das Austrálias, 895, Lourosa, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 6129/991001; identificação de pessoa colectiva n.º 504571192;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2; número e data da apresentação:
35/031211.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Cessação de funções do gerente António Barbosa, por renúncia.
Data: 15 de Outubro de 2002.

29 de Dezembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2003826866

JACURU � GRAVURA INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 7643/030310; identificação de pessoa colectiva n.º 505970732;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
18/031029.

Certifico que, pela apresentação supra-referida e em relação à
sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de deslocação da sede
para a Travessa da Corticeira I, 68, Meladas, Mozelos.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

5 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2003849270

SOUSA MORATO & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 668/011012; identificação de pessoa colectiva n.º 500929610;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 22/031027.

Certifico que, pela apresentação supra-referida e em relação à
sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de dissolução, tendo
sido aprovadas e encerradas as contas em 22 de Outubro de 2003.

Conferida, está conforme o original.

22 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2003849106
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PEREIRA & AVELAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 3820/930622; identificação de pessoa colectiva n.º 503011797;
inscrição n.º 4, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6;
números e data das apresentações: 5 a 7/031020.

Certifico que, pela apresentação supra-referida e em relação à
sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de reforço do capital
social para 25 000 euros, sendo o aumento, de 23 004,81 euros,
realizado em dinheiro, subscrito pelos sócios Joaquim das Neves
Pereira e Maria Helena de Sousa Avelar das Neves Pereira, respec-
tivamente 11 103,37 euros e 11 901,44 euros, em reforço das suas
quotas.

Capital: 25 000 euros.
Sócios e quotas:
1) Joaquim das Neves Pereira � 12 500 euros;
2) Maria Helena de Sousa Avelar das Neves Pereira �

12 300,48 euros.
Cessação de funções da gerente Maria Emília das Neves Pereira,

por renúncia.
Data: 1 de Outubro de 2003.
Unificação das quotas pertencentes a Maria Helena de Sousa Ave-

lar das Neves Pereira numa única de 12 500 euros.
Alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 3.º, cuja redacção actualizada é a seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros, dividido em duas quotas iguais, de 12 500 euros cada
uma, pertencentes uma a cada um dos sócios, Joaquim das Neves
Pereira e Maria Helena de Sousa Avelar das Neves Pereira.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respec-
tiva.

Conferida, está conforme o original.

28 de Outubro de 2003 � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2003847910

ÂNGELO SÁ & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 5752/981117; identificação de pessoa colectiva n.º 504298267;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 7/031010.

Certifico que, pela apresentação supra-referida e em relação à
sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de alteração parcial
do contrato.

Artigo alterado: 2.º, cuja redacção actualizada é a seguinte:

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em restauro de móveis antigos, comér-
cio a retalho de mobiliário e artigos de iluminação, comércio a re-
talho de tapetes, carpetes e têxteis para o lar, fabricação de outras
embalagens de papel e cartão e fabricação de mobiliário para outros
fins.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respec-
tiva.

Conferida, está conforme o original.

O Segundo-Ajudante, José Oliveira Santos. 2000174000

HIGHGROVE � INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES,
SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 6171/991027; identificação de pessoa colectiva n.º 504641050;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 24/021211.

Certifico que, pela apresentação supra-referida e em relação à
sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de reforço do capital
para 1 309 230 euros, sendo o aumento, de 809 230 euros, realiza-
do em dinheiro, mediante a emissão de 161 846 novas acções, subs-
critas pelos actuais accionistas na proporção das acções de que cada
um é titular.

Alteração parcial do contrato.

Artigo alterado: 5.º, cuja redacção actualizada é a seguinte:

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente subscrito, é de 1 309 230 euros,
dividido em 261 846 acções ordinárias, cada uma do valor nominal
de 5 euros.

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

Conferida, está conforme o original.

7 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2000174485

SILVA PINA TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 5341/980115; identificação de pessoa colectiva n.º 504054775;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 6/030910.

Certifico que, pela apresentação supra-referida e em relação à
sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de reforço do capital
social para 82 000 euros, sendo o aumento, de 57 060,11 euros,
realizado em dinheiro, subscrito pelas sócias em reforço das quotas
e da seguinte forma: 1) Maria Irene Ramalhete Diogo da Silva Pina
� 28,85 euros; 2) Alexandra Maria Diogo da Silva Pina, e 3) Ana
Rita Diogo da Silva Pina � cada uma 28 515,63 euros.

Alteração parcial do pacto.
Artigos alterados: 1.º, 3.º, 4.º e 6.º, cuja redacção actualizada é a

seguinte:
1.º

1 � A sociedade adopta a firma Silva Pina Têxteis, L.da, e tem
a sua sede na Rua de 5 de Outubro, Zona Industrial do Cavaco, da
freguesia e concelho de Santa Maria da Feira.

2 � (Inalterado.)
3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de
82 000 euros, dividido em três quotas, sendo uma de 12 000 euros,
pertencente à sócia Maria Irene Ramalhete Diogo da Silva Pina, e
duas iguais, de 35 000 euros cada uma, pertencentes uma a cada uma
das sócias Alexandra Maria Diogo da Silva Pina e Ana Rita Diogo
da Silva Pina.

4.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação em juízo ou
fora dele será exercida por dois ou mais gerentes, eleitos em assem-
bleia geral.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
é necessária a assinatura conjunta de dois gerentes, sendo bastante a
de um gerente para os actos de mero expediente.

3 � Em ampliação dos poderes normais de gerência, os gerentes
poderão comprar ou vender veículos automóveis de e para a socie-
dade.

6.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio quando
esta for penhorada, arrestada ou apreendida em qualquer processo
judicial ou, por qualquer outra forma, alienada em qualquer processo
judicial de execução, sem prejuízo de a sociedade e os sócios exerce-
rem o direito de preferência, sendo a contrapartida o valor que vier
a ser apurado em balanço para este fim efectuado, e a amortização
será efectuada em quatro prestações semestrais.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respec-
tiva.

Conferida, está conforme o original.

21 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2003857907

EMPRESA INDUSTRIAL DE PAÇOS DE BRANDÃO, S. A.
Sede: Zona Industrial do Pousado, Paços de Brandão,

Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 168/270624; identificação de pessoa colectiva n.º 500096694;
inscrição n.º 28; número e data da apresentação: 18/031219.
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Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Designação dos órgãos sociais para o quadriénio de 2004-2007:
Conselho de administração:
Presidente: Manuel Alberto de Amorim Coelho, casado, residente

na Urbanização Souto de Anta, 13, Anta, Espinho;
Vogais: Francis Pierre Bernard Spair, casado, residente na Aveni-

da do Monte de Cima, 16, 1.º, direito, Paços de Brandão, e Fernan-
do Paulo Ferreira da Conceição, casado, residente na Rua do Aldeiro,
930, Lourosa;

Fiscal único: Pires de Matos & Pinheiro Torres, SROC, com sede
na Rua de Guerra Junqueiro, 447, Porto, representada por Luís Gui-
lherme de Noronha e Távora Pinheiro Torres, revisor oficial de
contas, casado e residente na Rua de Guerra Junqueiro, 454, 2.º, di-
reito, Porto;

Suplente: Manuel Pires de Matos, revisor oficial de contas, casa-
do, residente na Rua de Guerra Junqueiro, 447, Porto.

Data: 11 de Dezembro de 2003.

31 de Dezembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2003827145

J. M. SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 7250/010926; identificação de pessoa colectiva n.º 505531143;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 15/031029.

Certifico que, pela apresentação supra-referida e em relação à
sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de dissolução, tendo
sido aprovadas e encerradas as contas em 2 de Setembro de 2003.

Conferida, está conforme o original.

5 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2003849254

BONTEMPO & MOREIRA � SOCIEDADE
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 5834/990128; identificação de pessoa colectiva n.º 504410679;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data
das apresentações: 7 e 8/031015.

Certifico que, pela apresentação supra-referida e em relação à
sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de cessação de fun-
ções dos gerentes José dos Santos Moreira e Edite Pilar Bontempo
da Costa Moreira.

Data: 14 de Agosto de 2003.
Alteração parcial do contrato.
Artigos alterados: 2.º e 4.º, n.os 1 e 2, cuja redacção actualizada é

a seguinte:

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na promoção imobiliária, com-
pra, venda de bens imobiliários e revenda dos adquiridos para esse
fim, bem como a administração dos imóveis de que venha a ser pro-
prietária e os de terceiros e, ainda, a realização de investimentos
imobiliários, sua construção civil e respectiva gestão.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida por ambos os sócios,
Alberto Miguel Feiteira de Sousa Cruz e José Alberto da Costa Mo-
reira, desde já designados gerentes.

2 � A sociedade fica vinculada com as assinaturas conjuntas de
dois gerentes.

3 � (Mantém-se.)
4 � (Mantém-se.)

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

Conferida, está conforme o original.

7 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2003847685

ANABELA PORTELA � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Travessa do Eleito Local, B, rés-do-chão, direito,
e cave, Padrão, Souto, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 7487/020115; identificação de pessoa colectiva n.º 505920786;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2; número e data da apresentação:
10/030911.

Certifico que foi efectuado o registo de dissolução e encerramen-
to da liquidação.

Data da aprovação de contas: 10 de Setembro de 2003.

23 de Setembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2003857940

AMORIM & MAGALHÃES � SOCIEDADE
CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 5966/990510; identificação de pessoa colectiva n.º 504430203;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 2/031017.

Certifico que, pela apresentação supra-referida e em relação à
sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de alteração parcial
do contrato.

Artigos alterados: 4.º, cuja redacção actualizada é a seguinte:

4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta ao sócio Abel José Maga-
lhães Pereira, já nomeado gerente.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os actos e contrato é
necessária a assinatura de um gerente,

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respecti-
va.

Conferida, está conforme o original.

28 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2003847294

RPI � RECONSTRUÇÃO E PROMOÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 1469/790528; identificação de pessoa colectiva n.º 500863105;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6; número e data da apresentação:
34/031017.

Certifico que, pela apresentação supra-referida e em relação à
sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de cessação de fun-
ções do gerente Armando Coelho Mendes, por renúncia.

Data: 28 de Janeiro de 1999.

Conferida, está conforme o original.

27 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2003847936

OLIVEIRA PAIVA & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 2786/890613; identificação de pessoa colectiva n.º 502174340;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 19/031017.

Certifico que, pela apresentação supra-referida e em relação à
sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de dissolução, tendo
sido aprovadas e encerradas as contas em 2 de Outubro de 2003.

Conferida, está conforme o original.

28 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Margarida Ma-
ria Ferreira Alves da Rocha. 2003847332
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BREJOCAR � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 5620/980714; identificação de pessoa colectiva n.º 504249665;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 43/031017.

Certifico que, pela apresentação supra-referida e em relação à
sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de dissolução, tendo
sido aprovadas e encerradas as contas em 31 de Dezembro de 1999.

Conferida, está conforme o original.

27 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Margarida Ma-
ria Ferreira Alves da Rocha. 2003847880

TRAPEL � COUROS E PELES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 3878/930920; identificação de pessoa colectiva n.º 503067741;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 42/031017.

Certifico que, pela apresentação supra-referida e em relação à
sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de dissolução, tendo
sido aprovadas e encerradas as contas em 31 de Dezembro de 1998.

Conferida, está conforme o original.

27 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Margarida Ma-
ria Ferreira Alves da Rocha. 2003847871

NATUREZA, SGPS, S. A.

Sede: Rua de Meladas, 380, freguesia de Mozelos

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 6110/990923; identificação de pessoa colectiva n.º 504404997;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 24/030716.

Certifico que o capital social foi reforçado para 15 000 000
de euros, sendo o aumento, de 7 000 000 de euros, realizado em di-
nheiro mediante a emissão de 1 400 000 novas acções, e foi altera-
da a redacção dos artigos 5.º, 6.º, n.º 1, 8.º, n.º 1, 24.º e 26.º, n.º 2,
do pacto social, que passa a ser a seguinte:

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
15 000 000 de euros.

ARTIGO 6.º

1 � O capital social é representado por 3 000 000 de acções.

ARTIGO 8.º

1 � O conselho de administração pode, por resolução tomada
por unanimidade dos membros dele integrantes, decidir aumentar o
capital social, por uma ou mais vezes, nas modalidades permitidas
por lei, até ao montante de 20 000 000 de euros.

ARTIGO 24.º

A administração da sociedade é exercida por um conselho de ad-
ministração composto de três a nove membros, um dos quais de-
sempenhará as funções de presidente e podendo um ou mais desem-
penhar as de vice-presidente(s).

ARTIGO 26.º

.......................................................................................................
2 � Sendo composto por cinco, sete ou nove membros, o con-

selho de administração pode, nos termos fixados no número anteri-
or, delegar as competências aí referidas numa comissão executiva,
constituída por um número menor, ímpar, de administradores, um
dos quais será obrigatoriamente o presidente do conselho, a quem
caberá o mesmo cargo nesta comissão.

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

Conferida, está conforme.

16 de Setembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2003855742

ESPAÇO URBANO � INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 5950/990326; identificação de pessoa colectiva n.º 502696168;
inscrição n.º 29; número e data da apresentação: 37/031017.

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

Projecto de fusão.
Modalidade: cisão-fusão.
Entidades participantes:
Sociedade cindida: Espaço Urbano � Investimentos Imobiliários,

S. A., que destacará parte do seu património para incorporar na
sociedade incorporante: Paisagem Verde � Investimento Imobiliá-
rio, S. A., com sede na Rua de Meladas, 380, Mozelos.

Alterações projectadas no contrato da sociedade cindida:
Capital: redução do capital para 8 130 672 euros, sendo a redu-

ção de 82 128 euros, em consequência da redução do valor das ac-
ções para 4,95 euros.

Conferida, está conforme o original.

3 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Margarida Maria
Ferreira Alves da Rocha. 2003847839

PAISAGEM VERDE � INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 6198/991122; identificação de pessoa colectiva n.º 504644360;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 38/031017.

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

Projecto de fusão.
Modalidade: cisão-fusão.
Entidades participantes:
Sociedade cindida: Espaço Urbano � Investimentos Imobiliários,

S. A., com sede na Rua de Meladas, 380, Mozelos, que destacará
parte do seu património para incorporar na sociedade incorporante:
Paisagem Verde � Investimento Imobiliário, S. A.

Alterações projectadas no contrato da sociedade incorporante:
Capital: reforço do capital em 11 871 180 euros, mediante a

emissão de 2 374 236 novas acções de 5 euros cada uma.

Conferida, está conforme o original.

3 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Margarida Maria
Ferreira Alves da Rocha. 2003848711

FERNANDO PINTO BRANDÃO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 2096/860310; identificação de pessoa colectiva n.º 501643516;
averbamentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 2; números e data das apre-
sentações: 4 e 7/031013.

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

Cessação de funções do gerente Fernando Pinto Brandão, por
renúncia.

Data: 15 de Julho de 2003.
Cessação de funções do gerente Maria da Conceição Correia de

Pinho, por renúncia.
Data: 15 de Julho de 2003.

Conferida, está conforme o original.

12 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2003847251

FRANKLIM CARDOSO DA ROCHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 1821/160383; identificação de pessoa colectiva n.º 501383980;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 11; OF. número e data da apresen-
tação: 26/031118.
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Certifico que, pela apresentação supra-referida e em relação à
sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte registo:

Cessação de funções do gerente Amadeu de Sousa Rodrigues, por
renúncia.

Data: 14 de Outubro de 2003.

Conferida, está conforme o original.

24 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Margarida
Maria Ferreira Alves da Rocha. 2003827382

ALVES ALMEIDA & GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 7973/021001; identificação de pessoa colectiva n.º 506289907;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
6/031119.

Certifico que, pela apresentação supra-referida e em relação à
sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de cessação de fun-
ções do gerente José Gomes de Oliveira, por renúncia.

Data: 21 de Julho de 2003.

Conferida, está conforme o original.

26 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Margarida
Maria Ferreira Alves da Rocha. 2003849971

JOGAKI � SALÃO DE JOGOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 7996/021015; identificação de pessoa colectiva n.º 506336107;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
15/031119.

Certifico que, pela apresentação supra-referida e em relação à
sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de deslocação da sede
social para a Rua do Salgueirinho, fracção C, 188, lote 3, Santa Maria
de Lamas.

Conferida, está conforme o original.

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

26 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Margarida
Maria Ferreira Alves da Rocha. 2003849980

JOAQUIM AUGUSTO RIBEIRO TAVARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 7142/010820; identificação de pessoa colectiva n.º 500743673;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 2/031119.

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

Data da aprovação das contas: 27 de Outubro de 2003.

Conferida, está conforme o original.

24 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Margarida
Maria Ferreira Alves da Rocha. 2003849947

APLICAÇÃO URBANA III � INVESTIMENTO
IMOBILIÁRIO, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 6729/010212; identificação de pessoa colectiva n.º 504840223;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 21/031104.

Certifico que, pela apresentação supra-referida e em relação à
sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de reforço do capital
social para 22 852 960 euros, sendo o aumento, de 22 802 960 eu-
ros, realizado pela entrada de 450 000 acções com o valor nominal
de 5 euros cada uma, da sociedade MORATE � Sociedade Investi-
mentos Imobiliários, S. A., com sede no lugar de Meladas, Mozelos.

Alteração parcial do contrato.

Artigos alterados: 5.º e 6.º, n.º 1, cuja redacção actualizada é a
seguinte:

5.º

O capital social é de 22 852 960 euros, encontrando-se integral-
mente realizado.

6.º

1 � O capital social é representado por 4 570 592 acções.

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

Conferida, está conforme o original.

Em anexo se publica também, nos termos do artigo 28.º, n.º 6, do
Código das Sociedades Comerciais, o relatório a que se refere o n.º 1
do mesmo artigo:

Introdução

1 � O presente relatório destina-se a dar cumprimento ao ar-
tigo 28.º do Código das Sociedades Comerciais relativamente à
entrega de bens no valor de 22 802 960 euros, a efectuar por Amo-
rim Imobiliária, S. G. P. S., S. A. (adiante designada por Amorim
Imobiliária), pessoa colectiva n.º 502597062, com sede em Mozelos,
Feira, para realização de 4 560 592 acções, com o valor nominal
unitário de 5 euros e global de 22 802 960 euros, a subscrever no
capital da sociedade Aplicação Urbana III � Investimento Imo-
biliário, S. G. P. S., S. A., pessoa colectiva n.º 504840223, com sede
em Mozelos, Feira.

2 � A entrada em espécie consiste na entrega dos bens que a
seguir se descrevem, pertencentes à Amorim Imobiliária, valorados
pelo valor contabilístico com referência à situação patrimonial em
31 Maio de 2003:

450 000 acções do valor nominal unitário de 5 euros e global de
2 250 000 euros, representativas de 90% do capital social de
MORATE � Sociedade de Investimentos Imobiliários, S. A., pessoa
colectiva n.º 500387141, com sede em Lisboa (adiante designada por
MORATE).

3 � Uma vez que os bens a entregar são acções representativas
de 90% do capital social de uma sociedade comercial, procedemos à
avaliação da MORATE por recurso ao método patrimonial (ou subs-
tancial), o qual considera que o valor de uma empresa resulta da
diferença entre os justos valores (ou de mercado) dos seus elemen-
tos patrimoniais activos e passivos. Estes são obtidos partindo do
último balanço aprovado disponível, o qual é ajustado tomando em
consideração os ajustamentos de auditoria e de reavaliação que se
revelem necessários para os activos e passivos nele evidenciados.

4 � Assim, partimos do mais recente balanço aprovado daquela
sociedade, reportado a 31 Dezembro de 2002, e investigamos as
eventuais necessidades de ajustamento ao valor dos capitais própri-
os nele patente, tendo especial atenção:

a) Às políticas e critérios contabilísticos adoptados face aos prin-
cípios contabilísticos geralmente aceites;

b) À possibilidade de existência de desfasamentos materialmente
relevantes entre os valores constantes do balanço e os seus valores
de mercado;

c) À opinião do revisor oficial de contas sobre o referido balan-
ço;

d) À avaliação do impacto de situações contingentes, sobretudo
relacionadas com a área fiscal e decorrentes de processos judiciais
em curso.

5 � Consideramos, ainda, a evolução da situação patrimonial no
decurso do exercício de 2003, designadamente em relação aos resul-
tados produzidos entre a data do balanço acima referido e a da últi-
ma informação financeira disponível.

Responsabilidades

6 � A nossa responsabilidade consiste em apreciar de forma in-
dependente a razoabilidade da avaliação dos bens e em declarar que
o valor encontrado é suficiente para a realização de capital preten-
dida.

Âmbito

7 � O nosso trabalho foi efectuado de acordo com as Normas
Técnicas e Directrizes de Revisão/Auditoria da Ordem dos Revisores
Oficiais de Contas, designadamente a Directriz de Revisão/Auditoria
(DRA) 841 � Verificação das Entradas em Espécie para Realização
de Capital das Sociedades, as quais exigem que o mesmo seja pla-
neado e executado com o objectivo de obter um grau de segurança
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aceitável sobre se os valores das entradas atingem ou não o valor
nominal das acções a subscrever pelo accionista que efectuará tais
entradas. Para tanto, o referido trabalho incluiu a verificação:

a) Da existência dos bens;
b) Da titularidade dos referidos bens e da existência de eventuais

ónus ou encargos;
c) Da adequação dos critérios usados na avaliação dos mesmos; e
d) Do valor atribuído aos bens.
8 � Entendemos que o trabalho efectuado proporciona uma base

aceitável para a emissão da nossa declaração.

Declaração

9 � Com base no trabalho efectuado, declaramos que os valores
encontrados para os bens a entregar atingem o valor nominal das
acções a subscrever pelo accionista que efectua tal entrada.

21 de Julho de 2003. � Sérgio Paulo Esteves de Poças Falcão,
revisor oficial de contas n.º 751, em representação de Álvaro, Fal-
cão & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas.

7 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2003849432

TRANSPORTES LILIANDO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 8322/030718; identificação de pessoa colectiva n.º 505246414;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 20/031014.

Certifico que, pela apresentação supra-referida e em relação à
sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de designação de ge-
rente do não sócio Joaquim Alves Salgado, casado, residente na Rua
da Quintinha, Serzedelo, Riba de Ave.

Data: 10 de Outubro de 2003.

Conferida, está conforme o original.

23 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Margarida Ma-
ria Ferreira Alves da Rocha. 2003847308

PAPELEIRA PORTUGUESA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 524/610503; identificação de pessoa colectiva n.º 500188297;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 24 e averbamento n.º 3 à inscrição
n.º 24; números e data das apresentações: 12 e 13/031114.

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

Cessação de funções do vogal do conselho de administração Alci-
des Manuel Santos Pereira, por renúncia.

Data: 25 de Setembro de 2003.
Cessação de funções do vogal do conselho de administração An-

tónio Granjo Sousa, por renúncia.
Data: 27 de Fevereiro de 2003.

Conferida, está conforme o original.

20 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Margarida
Maria Ferreira Alves da Rocha. 2003849750

CARLOS GOMES & RELVAS, INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 5324/980105; identificação de pessoa colectiva n.º 504054651;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 15/031110.

Certifico que, pela apresentação supra-referida e em relação à
sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de reforço do capital
social para 50 000 euros, sendo o aumento, de 42 518,04 euros,
realizado em dinheiro e subscrito pelos sócios na proporção e em
reforço das suas quotas, ficando cada um dos sócios, Carlos Alberto
Marques de Oliveira Gomes e Ramiro Paulo do Bem Oliveira Rel-
vas, a ser detentor de uma quota de 25 000 euros.

Conferida, está conforme o original.

17 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Margarida
Maria Ferreira Alves da Rocha. 2000160239

SOUSA & BRANCO, L.DA

Sede: Rua dos Malmequeres, 2473, Lourosa,
Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 6196/991119; identificação de pessoa colectiva n.º 502796464;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 11/031212.

Certifico que foi reforçado o capital social para 1 002 410$, sen-
do o aumento, de 602 410$, realizado em dinheiro, subscrito pelos
sócios em reforço e na proporção das quotas.

Redenominação do capital social para euros.
Foi alterada a redacção do artigo 3.º do pacto social, que passou a

ser a seguinte:
3.º

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

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

7 de Janeiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, João Soares Fi-
gueiredo. 2003827838

ARTIS � ARTESANATO E CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 4424/950609; identificação de pessoa colectiva n.º 503556165;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
23/031114.

Certifico que, pela apresentação supra-referida e em relação à
sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de cessação de fun-
ções do gerente Pedro Manuel Correia dos Santos Leite, por renún-
cia.

Data: 20 de Maio de 2003.

Conferida, está conforme o original.

2 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Margarida Maria
Ferreira Alves da Rocha. 2003849777

SOLFIM � S. G. P. S., S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 2023/851016; identificação de pessoa colectiva n.º 501603760;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 27; número e data da apresenta-
ção: 4/031117.

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

Deliberada a aprovação do projecto de cisão-fusão em 15 de
Novembro de 2003, entre as sociedades SOLFIM � S. G. P. S., S.
A., e FINANCIM � Financiamentos Mobiliários, S. G. P. S., S. A.

Conferida, está conforme o original.

20 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Margarida
Maria Ferreira Alves da Rocha. 2003832181

FINANCIM � FINANCIAMENTOS MOBILIÁRIOS,
S. G. P. S., S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 2276/870413; identificação de pessoa colectiva n.º 501811206;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 28; número e data da apresenta-
ção: 5/031117.

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

Deliberada a aprovação do projecto de cisão-fusão em 15 de
Novembro de 2003, entre as sociedades SOLFIM � S. G. P. S., S.
A., e FINANCIM � Financiamentos Mobiliários, S. G. P. S., S. A.

Conferida, está conforme o original.

20 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Margarida
Maria Ferreira Alves da Rocha. 2003832190
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ALBERTO JOSÉ DA FONSECA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 968/750307; identificação de pessoa colectiva n.º 500307938;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 21/031117.

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

Data da aprovação das contas: 27 de Outubro de 2003.

Conferida, está conforme o original.

21 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Margarida
Maria Ferreira Alves da Rocha. 2000159176

COSTA, HÉLIO & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 7860/020710; identificação de pessoa colectiva n.º 505232073;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
2/031118.

Certifico que, pela apresentação supra-referida e em relação à
sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de deslocação da sede
social para a Rua do 1.º de Maio, 48, Santa Maria da Feira.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respecti-
va.

Conferida, está conforme o original.

24 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Margarida
Maria Ferreira Alves da Rocha. 2003849904

NATUREZA, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 6110/990923; identificação de pessoa colectiva n.º 504404997;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 7 e inscrição n.º 9; números e data
das apresentações: 26 e 27/031014.

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

Cessação de funções do vogal do conselho de administração Rui
Miguel Duarte Alegre, por renúncia.

Data: 30 de Setembro de 2003.
Designação, em substituição e até ao final do mandato, do vogal

do conselho de administração Nuno Filipe Vilela Barroca de Olivei-
ra, casado, residente na Rua de Afonso de Albuquerque, 136, Porto.

Data: 3 de Outubro de 2003.

Conferida, está conforme o original.

4 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Margarida Maria
Ferreira Alves da Rocha. 2000155480

CORTICEIRA DO MONTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 5656/980805; identificação de pessoa colectiva n.º 504250256;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 6/031118.

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

Data da aprovação das contas: 12 de Novembro de 2003.

Conferida, está conforme o original.

24 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Margarida
Maria Ferreira Alves da Rocha. 2003849912

ALUMÍNIOS � AP & DM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 6042/990720; identificação de pessoa colectiva n.º 504595962;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 22/031106.

Certifico que, pela apresentação supra-referida e em relação à
sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de reforço do capital

social para 100 000 euros, sendo o aumento, de 94 014,42 euros,
realizado em dinheiro e subscrito pelos sócios na proporção e em
reforço das suas quotas e alteração parcial do contrato quanto aos
artigos 1.º e 3.º, cuja redacção actualizada é a seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Alumínios � AP & DM, L.da, e tem
a sua sede na Rua da Zona Industrial, 609, da freguesia de Canedo,
do concelho de Santa Maria da Feira.

§ único. (Mantém-se.)
ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
100 000 euros, dividido em duas quotas iguais, de 50 000 euros cada
uma, pertencentes uma a cada um dos sócios.

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

Conferida, está conforme o original.

14 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Margarida
Maria Ferreira Alves da Rocha. 2000230318

CATATUA AZUL � COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE CALÇADO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 8298/030701; identificação de pessoa colectiva n.º 504475258;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 6; números e datas
das apresentações: 3/031110 e 16/030728.

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

Cessação de funções da administradora Ângela Maria do Rosário
Fernandes de Carvalho, por renúncia.

Data: 31 de Março de 2003.
Designação do administrador Catarina Rosa Castro Osório Olivei-

ra, solteira, maior, residente na Rua de Mateus Fernandes, 9, 4.º,
esquerdo, Oeiras.

Data: 31 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

24 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Margarida
Maria Ferreira Alves da Rocha. 2003849610

FIREGARD � COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
DE SEGURANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 8422/031110; identificação de pessoa colectiva n.º 506725774;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/031110.

Certifico que, pela apresentação supra-referida, foi constituída por
José Pereira Gonçalves, casado com Maria Graciosa Gomes Barbosa
na comunhão de adquiridos, e INCÊNSUR � Segurança Incêndio,
L.da, com sede na Rua do Outeiro, lote 39, Gemunde, Maia, a so-
ciedade em epígrafe, a qual se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma FIREGARD � Comércio de
Equipamentos de Segurança, L.da, e tem a sua sede na Rua do Serrão,
275, freguesia de Vila Maior, concelho de Santa Maria da Feira.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar agências, fi-
liais ou outra forma de representação sem necessidade do consenti-
mento da assembleia geral.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto comércio, distribuição, importação,
exportação e representação de material eléctrico; de equipamentos
de segurança e instalações especiais, nomeadamente materiais con-
tra incêndio, marketing e publicidade neste âmbito, e ainda o co-
mércio de veículos automóveis.

ARTIGO 3.º

A sociedade poderá adquirir, a título originário ou derivado, par-
ticipações no capital de sociedades com objecto diferente do seu,
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em sociedades reguladas por leis especiais, em sociedades de respon-
sabilidade ilimitada, bem como associar-se com outras pessoas jurí-
dicas para, nomeadamente, formar agrupamentos complementares
de empresas, agrupamentos europeus de interesse económico, novas
sociedades, consórcios e associações em participação.

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros, dividido em duas quotas: uma de 6000 euros, perten-
cente ao sócio José Pereira Gonçalves, e outra de 4000 euros, per-
tencente à sócia INCÊNSUR � Segurança Incêndio, L.da

2 � Por deliberação unânime da assembleia geral, poderão ser
exigidas aos sócios prestações suplementares ao capital até ao mon-
tante igual a 10 vezes o capital existente à data da mesma.

ARTIGO 5.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
competem a um máximo de dois gerentes, eleitos em assembleia
geral.

2 � Sem prejuízo do disposto no número anterior, fica desde já
nomeado gerente o sócio José Pereira Gonçalves.

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

4 � Se mais de um gerente for nomeado, a sociedade obrigar-se-á
pelas assinaturas conjuntas de dois gerentes ou de um gerente e um
procurador.

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

veículos automóveis;
b) Tomar de trespasse estabelecimentos comerciais ou de arren-

damento quaisquer imóveis, bem como alterar ou rescindir os res-
pectivos contratos;

c) Celebrar contratos de locação financeira;
d) Contrair empréstimos ou outro tipo de financiamentos nos

mercados nacionais e internacionais e realizar operações de crédito
que sejam permitidas por lei, prestando as garantias exigidas pelas
entidades mutuantes.

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

ARTIGO 6.º

Carece do consentimento da sociedade a cessão de quotas a estra-
nhos.

ARTIGO 7.º

Os balanços serão anuais e encerrados com referência a 31 de
Dezembro, podendo a assembleia geral deliberar por maioria simples
dos votos correspondentes ao capital social que os lucros neles apu-
rados, depois de retirada a percentagem fixada por lei para o fundo
de reserva legal, não sejam distribuídos, no todo ou em parte.

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas, di-
rigidas aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias, indicando
sempre a ordem de trabalhos, hora e local da reunião.

ARTIGO 9.º

As normas legais dispositivas poderão ser derrogadas por delibe-
ração dos sócios, salvo nos casos em que contrariem o disposto no
contrato de sociedade.

Conferida, está conforme o original.

17 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Margarida
Maria Ferreira Alves da Rocha. 2003849602

INOXXI � SOLUÇÕES EM INOX, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 8423/031110; identificação de pessoa colectiva n.º 506725758;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/031110.

Certifico que, pela apresentação supra-referida, foi constituída por
Manuel Sousa da Rocha, casado com Maria Rosa Guedes de Oliveira
Brandão da Rocha na comunhão de adquiridos, António Vicente de
Amorim Alves Pinto, casado com Susana Maria Belo Moreira Alves

Pinto na comunhão de adquiridos, e Joaquim Matias Belo Moreira,
casado com Rosa Maria Brandão da Rocha na comunhão de adquiri-
dos, a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma INOXXI � Soluções em Inox,
L.da, com sede na Rua do Regadio, 237, freguesia de Fiães, deste
concelho de Santa Maria da Feira.

2 � Por deliberação da gerência, a sociedade poderá transferir a
sua sede para qualquer outro local dentro do mesmo concelho 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

Constitui seu objecto o comércio, importação, exportação e fa-
brico de produtos em inox.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 15 000 euros, integralmente subscrito e re-
alizado em numerário, sendo representado por três quotas: uma no
valor nominal de 7650 euros, pertencente ao sócio Manuel Sousa da
Rocha, e duas no valor nominal de 3675 euros, pertencentes uma a
cada um dos sócios António Vicente de Amorim Alves Pinto e Jo-
aquim Matias Belo Moreira.

ARTIGO 4.º

Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital, prece-
dente deliberação tomada por unanimidade dos sócios, até ao mon-
tante de 20 vezes o capital social.

ARTIGO 5.º

1 � As cessões de quotas e as correspectivas divisões só poderão
ter lugar entre sócios e a favor de descendentes e cônjuges dos mes-
mos; a estranhos, depende do consentimento da sociedade, em pri-
meiro lugar, e dos sócios não cedentes, em segundo lugar.

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade não será remunerada, podendo, no entan-
to, vir a ser, dependendo para tal de deliberação da assembleia geral,
ficando afecta a todos os sócios, desde já nomeados gerentes.

§ único. A sociedade obriga-se com a assinatura conjunta de dois
gerentes indistintamente.

ARTIGO 7.º

Aos gerentes fica vedado o uso da firma em actos e contratos que
aos negócios sociais não disserem directamente respeito, designada-
mente letras de favor, fianças, abonações e outras responsabilidades
similares, sob pena de o infractor se tornar pessoalmente responsá-
vel pelo cumprimento dos encargos assumidos e de perder, em favor
dos seus consócios, o que de lucros lhe pertencer no ano em que a
infracção for cometida.

ARTIGO 8.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) Se a quota for cedida a estranhos sem o consentimento da
sociedade;

e) Quando em partilha, na sequência de divórcio, a quota seja
adjudicada a quem não for sócio;

f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um 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 posteriormente sejam criadas uma ou várias quotas desti-
nadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

3 � Se por falecimento ou partilha por divórcio 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 que a todos represente.
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ARTIGO 9.º

Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a con-
trapartida da amortização da quota, em qualquer das situações refe-
ridas neste pacto, será o valor que resultar do último balanço apro-
vado.

ARTIGO 10.º

A distribuição dos lucros e resultados do exercício, depois de de-
duzida a percentagem para reserva legal, sei a efectuada nos termos
do que for deliberado em assembleia geral.

Conferida, está conforme o original.

17 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Margarida
Maria Ferreira Alves da Rocha. 2002779023

VILA SANTOS � COMERCIALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO
DE IMÓVEIS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 4195/940902; identificação de pessoa colectiva n.º 503309800;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 21/031118.

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

Data da aprovação das contas: 2 de Setembro de 2003.

Conferida, está conforme o original.

24 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Margarida
Maria Ferreira Alves da Rocha. 2003849939

EURIVINHA � METALÚRGICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 2801/890706; identificação de pessoa colectiva n.º 502215224;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 9; OF. números e
data das apresentações: 18 e 20/031119.

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

Cessação de funções do gerente Custódio Resende da Vinha, por
óbito.

Data: 7 de Abril de 2000.
Reforço do capital social para 5000 euros, sendo o aumento, de

12,02 euros, realizado em dinheiro e subscrito pelos sócios na pro-
porção e em reforço das suas quotas e consequente alteração do
contrato social quanto ao artigo 4.º, cuja redacção actualizada é a
seguinte:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros
valores, é de 5000 euros, dividido em duas quotas iguais, de 2500 eu-
ros cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios, Eurico Tei-
xeira da Vinha e Ana Maria de Pinho Moreira Couto.

O texto actualizado do pacto foi depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

26 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Margarida
Maria Ferreira Alves da Rocha. 2003849998

PATRÍCIOS SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 6765/010313; identificação de pessoa colectiva n.º 505268981;
número da prestação de contas: 2570; data do depósito: 020814.

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

26 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Rosa Maria
Correia Bastos. 1000248155

MIGUEL & MIGUEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 4683/971222; identificação de pessoa colectiva n.º 504069225.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à
prestação de contas da sociedade mencionada em epígrafe do
ano de 2002.

14 de Janeiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Pedro Fernando
da Silva Costa. 2003703411

CONSTRUÇÕES VIEIRA & SÁ SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 7394/011122; identificação de pessoa colectiva n.º 505840588;
depósito n.º 2368; data: 09092003.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígra-
fe os documentos referentes à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2001.

Conferida.

4 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2003856501

SOPRECOR � SOCIEDADE PREPARADORA
DE CORTIÇAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 3328/911009; identificação de pessoa colectiva n.º 502634472;
depósito n.º 2538-A; data: 01082002.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígra-
fe os documentos referentes à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2001.

Conferida.

27 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2003846930

LUSOROBUSTA � CONSTRUÇÃO E INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 6191/991119; identificação de pessoa colectiva n.º 504604830;
depósito n.º 2527; data: 04072002.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígra-
fe os documentos referentes à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2001.

Conferida.

27 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2003846972

EDUCAR � ACESSÓRIOS DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 6642/001130; identificação de pessoa colectiva n.º 501805532;
depósito n.º 2587; data: 30082002.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígra-
fe os documentos referentes à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2001.

Conferida.

27 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2000952356

SILVA & RAMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 2470/880516; identificação de pessoa colectiva n.º 501981993;
depósito n.º 2572; data: 01082002.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígra-
fe os documentos referentes à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2001.

Conferida.

27 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 1000248058
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DISTRILAMAS � SUPERMERCADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 5976/990514; identificação de pessoa colectiva n.º 504773364;
depósito n.º 2528; data: 01082002.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígra-
fe os documentos referentes à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2001.

Conferida.

27 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 1000248056

CORTIÇAS ANTÓNIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 5704/980924; identificação de pessoa colectiva n.º 504250310;
depósito n.º 2541; data: 01082002.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígra-
fe os documentos referentes à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2001.

Conferida.

27 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 1000248055

MARQUES PINTO & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 4251/941121; identificação de pessoa colectiva n.º 503308897;
depósito n.º 2522; data: 04072002.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígra-
fe os documentos referentes à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2001.

Conferida.

27 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 1000248054

ELECTRODOMÉSTICOS JOSÉ & NUNO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 2470/001204; identificação de pessoa colectiva n.º 505230216;
depósito n.º 2573; data: 01082002.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígra-
fe os documentos referentes à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2001.

Conferida.

27 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 1000248053

CORK SUPPLY PORTUGAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 4276/950109; identificação de pessoa colectiva n.º 503383058;
depósito n.º 2574; data: 01082002.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígra-
fe os documentos referentes à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2001.

Conferida.

27 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 1000248050

AMARO ALVES DE BARROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 6060/990804; identificação de pessoa colectiva n.º 504534106;
depósito n.º 2575; data: 01082002.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígra-
fe os documentos referentes à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2001.

Conferida.

27 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 1000248048

IMOBILIÁRIOS ARMANDO COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 4899/961111; identificação de pessoa colectiva n.º 503760455;
depósito n.º 2576; data: 01082002.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígra-
fe os documentos referentes à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2001.

Conferida.

27 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 1000248046

AMORIM BROKING, SGPS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 5645/980729; identificação de pessoa colectiva n.º 504220144;
depósito n.º 2578; data: 01082002.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígra-
fe os documentos referentes à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2001.

Conferida.

27 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 1000248044

INTERFAMÍLIA I, SGPS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 5641/980729; identificação de pessoa colectiva n.º 504220047;
depósito n.º 2579; data: 01082002.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígra-
fe os documentos referentes à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2001.

Conferida.

27 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 1000248052

EUROMOLA � INDÚSTRIA DE COLCHÕES
DE MOLAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 3739/930310; identificação de pessoa colectiva n.º 501790268;
depósito n.º 2580; data: 30082002.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígra-
fe os documentos referentes à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2001.

Conferida.

27 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 1000248051

A. J. GOMES & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 4062/940406; identificação de pessoa colectiva n.º 503194808;
depósito n.º 2529; data: 01082002.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígra-
fe os documentos referentes à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2001.

Conferida.

27 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 1000248047
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TRANSPORTES CENTRAIS DE RIOMEÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 690/680429; identificação de pessoa colectiva n.º 501157573; de-
pósito n.º 2530; data: 01082002.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígra-
fe os documentos referentes à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2001.

Conferida.

27 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 1000248045

CONCORDATA � AGÊNCIA DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 5226/971006; identificação de pessoa colectiva n.º 503984914;
depósito n.º 2531; data: 01082002.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígra-
fe os documentos referentes à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2001.

Conferida.

27 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 1000248043

AMORIM.COM SGPS, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula

n.º 6474/000615; identificação de pessoa colectiva n.º 505024080;
depósito n.º 2135-A; data: 30082002.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígra-
fe os documentos referentes à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2001.

Conferida.

27 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 1000248042

SONHO URBANO � INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 6360/000327; identificação de pessoa colectiva n.º 504646435;
depósito n.º 2535; data: 01082002.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígra-
fe os documentos referentes à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2001.

Conferida.

27 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 1000248040

INTELNOR � SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 7789/020603; identificação de pessoa colectiva n.º 502226587;
depósito n.º 2534; data: 01082002.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígra-
fe os documentos referentes à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2001.

Conferida.

27 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 1000248038

AMORIM DESENVOLVIMENTO, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 4534/951012; identificação de pessoa colectiva n.º 502270888;
depósito n.º 2533; data: 01082002.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígra-
fe os documentos referentes à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2001.

Conferida.

27 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 1000248036

CELESTINO PEREIRA DOS SANTOS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 1369/780522; identificação de pessoa colectiva n.º 500754640;
depósito n.º 2536; data: 01082002.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígra-
fe os documentos referentes à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2001.

Conferida.

27 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 1000248033

MUXAXOS � MODA JOVEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 6754/010302; identificação de pessoa colectiva n.º 505083809;
depósito n.º 2539; data: 01082002.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígra-
fe os documentos referentes à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2001.

Conferida.

27 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 1000248031

ANTÓNIO FERREIRA MOREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 4938/961220; identificação de pessoa colectiva n.º 503912921;
depósito n.º 2540; data: 01082002.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígra-
fe os documentos referentes à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2001.

Conferida.

27 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 1000248029

MÁRIO MOTA & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 2418/880302; identificação de pessoa colectiva n.º 501943510;
depósito n.º 2521; data: 04072002.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígra-
fe os documentos referentes à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2001.

Conferida.

27 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 1000248027

RUI & SANTOS � TRANSPORTES E COMÉRCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 3727/930301; identificação de pessoa colectiva n.º 502948469;
depósito n.º 2523; data: 04072002.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígra-
fe os documentos referentes à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2001.

Conferida.

27 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 1000248026
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SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES GINITA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 2434/880407; identificação de pessoa colectiva n.º 501963260;
depósito n.º 2524; data: 04072002.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígra-
fe os documentos referentes à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2001.

Conferida.

27 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 1000248025

ANTÓNIO CORREIA ALVES & FILHO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 1365/780508; identificação de pessoa colectiva n.º 500734763;
depósito n.º 2525; data: 04072002.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígra-
fe os documentos referentes à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2001.

Conferida.

27 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 1000248024

PLANIGÁS � PROJECTO, INSTALAÇÃO
E COMERCIALIZAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 4716/960412; identificação de pessoa colectiva n.º 503513814;
depósito n.º 2526; data: 04072002.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígra-
fe os documentos referentes à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2001.

Conferida.

27 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 1000248023

CARPINTARIA PINHEIRO & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 6130/991006; identificação de pessoa colectiva n.º 504656953;
depósito n.º 2571; data: 01082002.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígra-
fe os documentos referentes à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2001.

Conferida.

27 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 1000248012

MANUEL FRANCISCO FERREIRA DA CONCEIÇÃO
& C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 1611/810429; identificação de pessoa colectiva n.º 501142053;
depósito n.º 2581; data: 30082002.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígra-
fe os documentos referentes à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2001.

Conferida.

11 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 1000248061

SÁ MOREIRA & ROCHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 7178/010905; identificação de pessoa colectiva n.º 505611350;
número da prestação de contas: 2589; data do depósito: 020910.

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

27 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Albano Dias
dos Santos. 1000248060

PAU MACIÇO � INDÚSTRIA DE MOBILIÁRIO
E CARPINTARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 6157/991021; identificação de pessoa colectiva n.º 504689320;
número da prestação de contas: 2588; data do depósito: 020910.

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

27 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Albano Dias
dos Santos. 1000248059

AMORIM PROJECTOS, S. G. P. S., S. A.

Sede: Rua de Meladas, 380, Mozelos, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 5285/971125; identificação de pessoa colectiva n.º 504025201;
número da prestação de contas: 2466; data do depósito: 160702.

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

27 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Albano Dias
dos Santos. 1000248022

AMORIM TÊXTIL, SGPS, S. A.

Sede: Rua de Meladas, 380, Mozelos, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 4135/940629; identificação de pessoa colectiva n.º 503526134;
número da prestação de contas: 2467; data do depósito: 160702.

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

27 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Albano Dias
dos Santos. 1000248021

M. AMORIM HENRIQUES, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Outeirinho, 270, apartamento 41,
Santa Maria de Lamas, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 6108/990922; identificação de pessoa colectiva n.º 504599046;
número da prestação de contas: 2468; data do depósito: 160702.

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

27 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Albano Dias
dos Santos. 1000248019

PAULO JORGE GOMES, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua da Cruz, 508, Santa Maria de Lamas,
Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 5567/980527; identificação de pessoa colectiva n.º 504219804;
número da prestação de contas: 2469; data do depósito: 160702.
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Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2001.

27 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Albano Dias
dos Santos. 1000248017

IMOSSEPOL � IMOBILIÁRIA, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula

n.º 6520/000726; identificação de pessoa colectiva n.º 504463101;
número da prestação de contas: 2618; data do depósito: 021007.

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

4 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Albano Dias dos
Santos. 2000955754

FÁBRICA VISÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 337/240347; identificação de pessoa colectiva n.º 500108196; nú-
mero da prestação de contas: 2628; data do depósito: 021016.

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

4 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Albano Dias dos
Santos. 2000958800

INDÚSTRIA DE CHAPÉUS COSTA LARGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 6270/000127; identificação de pessoa colectiva n.º 504742540;
número da prestação de contas: 2640; data do depósito: 021023.

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

4 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Albano Dias dos
Santos. 2000954456

AMORIM TURISMO, S. G. P. S., S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 5284/971125; identificação de pessoa colectiva n.º 504025198;
número da prestação de contas: 2619; data do depósito: 021007.

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

4 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Albano Dias dos
Santos. 1000248066

TURYLEADER, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 6232/991229; identificação de pessoa colectiva n.º 504632965;
número da prestação de contas: 2619; data do depósito: 021007.

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

4 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Albano Dias dos
Santos. 1000248065

AMORIM FLORESTAL � INDÚSTRIA, COMÉRCIO
E EXPLORAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 6349/000315; identificação de pessoa colectiva n.º 504277235;
número da prestação de contas: 2621; data do depósito: 021007.

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

4 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Albano Dias dos
Santos. 1000248064

M. S. TAVARES, CORK AND FRUIT � INDÚSTRIA
DE CORTIÇA E COMÉRCIO DE FRUTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 6683/010116; identificação de pessoa colectiva n.º 505283263;
número da prestação de contas: 2629; data do depósito: 021017.

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

4 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Albano Dias dos
Santos. 1000248063

CAFÉ, GELATARIA � BOM AMBIENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 6056/990729; identificação de pessoa colectiva n.º 504476270;
depósito n.º 2684; data: 301202.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígra-
fe os documentos referentes à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2001.

Conferida.

4 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Albano Dias dos
Santos. 1000248062

UTILBEBÉ � UTILIDADES PARA BEBÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 1597/810302; identificação de pessoa colectiva n.º 501133739;
número da prestação de contas: 2637; data do depósito: 021023.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2000.

4 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Albano Dias dos
Santos. 2000954537

M. JESUS GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 932/740925; identificação de pessoa colectiva n.º 500001243; nú-
mero da prestação de contas: 2636; data do depósito: 021023.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2000.

4 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Albano Dias dos
Santos. 2000954545

J. & J. SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 1714/820329; identificação de pessoa colectiva n.º 501250689;
número da prestação de contas: 2639; data do depósito: 021023.

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

4 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Albano Dias dos
Santos. 2000954510

CONSTRUÇÕES M. FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 4581/960111; identificação de pessoa colectiva n.º 503576263;
número da prestação de contas: 2638; data do depósito: 021023.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2000.

4 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Albano Dias dos
Santos. 2000954529
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EUROCÁPSULAS INDÚSTRIAS DE CÁPSULAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 3312/910829; identificação de pessoa colectiva n.º 502642947;
número da prestação de contas: 2637; data do depósito: 021023.

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

4 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Albano Dias dos
Santos. 2000959490

ZOÉ � IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO, BIJOUTERIAS
E ACESSÓRIOS DE MODA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 5196/970910; identificação de pessoa colectiva n.º 503967947;
número da prestação de contas: 2634; data do depósito: 021023.

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

4 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Albano Dias dos
Santos. 2000959431

GARAGEM SILVA RÊGO & CASTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 454/580925; identificação de pessoa colectiva n.º 500124876; nú-
mero da prestação de contas: 2633; data do depósito: 021022.

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

4 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Albano Dias dos
Santos. 2000959407

A. V. M. � COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS
E VEÍCULOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 3806/930602; identificação de pessoa colectiva n.º 503007145;
depósito n.º 2679; data: 201202.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígra-
fe os documentos referentes à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2001.

Conferida.

4 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Albano Dias dos
Santos. 2000957021

CRUZ & FREITAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 4713/951122; identificação de pessoa colectiva n.º 500080909;
depósito n.º 2681; data: 201202.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígra-
fe os documentos referentes à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2001.

Conferida.

4 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Albano Dias dos
Santos. 2000175490

TAVARES & PINHEIRO � COMÉRCIO
DE MÁQUINAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 3839/930720; identificação de pessoa colectiva n.º 503044083;
depósito n.º 2682; data: 201202.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígra-
fe os documentos referentes à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2001.

Conferida.

4 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Albano Dias dos
Santos. 2000175503

IRMÃOS TAVARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 1485/790920; identificação de pessoa colectiva n.º 500882398;
depósito n.º 2683; data: 201202.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígra-
fe os documentos referentes à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2001.

Conferida.

4 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Albano Dias dos
Santos. 2000950655

AMÉRICO & AMÉRICO, IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 4344/950310; identificação de pessoa colectiva n.º 503383716;
depósito n.º 2630; data: 211002.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígra-
fe os documentos referentes à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2001.

Conferida.

4 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Albano Dias dos
Santos. 2000959040

HUBERT TRICOT CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 1934/841120; identificação de pessoa colectiva n.º 501491716;
depósito n.º 2624; data: 121002.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígra-
fe os documentos referentes à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2001.

Conferida.

4 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Albano Dias dos
Santos. 2000958303

16 CANTOS � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 6659/001227; identificação de pessoa colectiva n.º 505155672;
depósito n.º 2685; data: 301202.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígra-
fe os documentos referentes à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2001.

Conferida.

4 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Albano Dias dos
Santos. 2000174221

MOAGENS MAOL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 2309/870629; identificação de pessoa colectiva n.º 501744606;
número da prestação de contas: 2625; data do depósito: 021010.

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

4 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Albano Dias dos
Santos. 2000958265
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COGITUS � SOCIEDADE DE ANIMAÇÃO TURÍSTICA
E CIENTÍFICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 4618/960206; identificação de pessoa colectiva n.º 503641936;
número da prestação de contas: 2626; data do depósito: 021010.

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

4 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Albano Dias dos
Santos. 2000955991

SORIAL � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 3729/930302; identificação de pessoa colectiva n.º 502943351;
número da prestação de contas: 2622; data do depósito: 021010.

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

4 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Albano Dias dos
Santos. 2003863362

F. BASTOS & A. MOTA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 6236/000104; identificação de pessoa colectiva n.º 504718002;
número da prestação de contas: 2632; data do depósito: 021022.

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

4 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Albano Dias dos
Santos. 2000959067

TALENTOS & SOLUÇÕES � PESQUISA
DE EXECUTIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 7837/020701; identificação de pessoa colectiva n.º 505300877;
número da prestação de contas: 2627; data do depósito: 021014.

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

11 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Albano Dias dos
Santos. 2000958419

AMORIM EMBALAGENS, S. A.

Sede: Rua de Meladas, 380, Mozelos, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 6005/990616; identificação de pessoa colectiva n.º 504393995;
número da prestação de contas: 2375; data do depósito: 020703.

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

20 de Setembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 1000248015

LOUROCONSTRÓI � CONSTRUÇÕES E REPARAÇÕES
DE EDIFÍCIOS � COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, L.DA

Sede: Mosteiro, Canedo, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 3762/930413; identificação de pessoa colectiva n.º 502969342;
número da prestação de contas: 2367; data do depósito: 020702.

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

20 de Setembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2003864008

SOCIEDADE CONSTRUÇÕES LOUREIRO & JUSTINO, L.DA

Sede: Vilares, Canedo, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 5670/980813; identificação de pessoa colectiva n.º 504250582;
número da prestação de contas: 2369; data do depósito: 020702.

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

20 de Setembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2003863990

PEREIRA ROCHA & COELHO � SOCIEDADE
CONSTRUÇÃO COMPRA E VENDA IMÓVEIS, L.DA

Sede: Rua das Carmelitas, 169, Lourosa, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 5739/981106; identificação de pessoa colectiva n.º 504298470;
número da prestação de contas: 2598; data do depósito: 020912.

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

29 de Setembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2000953409

CONSTRUÇÕES J. S. ALVES, L.DA

Sede: Rua da Rainha Santa, 53, Argoncilhe,
Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 4598/960123; identificação de pessoa colectiva n.º 503582735;
número da prestação de contas: 2598; data do depósito: 020912.

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

29 de Setembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2000952364

FOGAÇAS E CAFÉ CASTELO, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Dr. Roberto Alves, 40, rés-do-chão,
Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 7543/020130; identificação de pessoa colectiva n.º 505032864;
número da prestação de contas: 2598; data do depósito: 020925.

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

30 de Setembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2003846050

REPARAÇÕES DE AUTOMÓVEIS,
JOÃO DOS SANTOS CORREIA, L.DA

Sede: Fontanheira, Milheiros de Poiares, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 2352/871009; identificação de pessoa colectiva n.º 501887725;
número da prestação de contas: 2613; data do depósito: 020927.

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

30 de Setembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2000955398
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CCIC COMPANHIA DAS CORTIÇAS,
COMÉRCIO E INDÚSTRIA, L.DA

Sede: Rua da Estação, 51, Rio Meão, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 5938/990419; identificação de pessoa colectiva n.º 504629239;
número da prestação de contas: 2614; data do depósito: 020927.

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

30 de Setembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2000955401

VALDEMAR LIMA, CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua de João Paulo II, Lourosa, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 2497/880629; identificação de pessoa colectiva n.º 502001291;
número da prestação de contas: 2610; data do depósito: 020927.

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

30 de Setembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2000950396

G. CORKS CORTIÇAS, S. A.

Sede: Avenida do Monte de Cima, 10, Paços de Brandão,
Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 3774/930430; identificação de pessoa colectiva n.º 502986824;
número da prestação de contas: 2607; data do depósito: 020920.

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

30 de Setembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2000954880

G. CORKS CORTIÇAS, S. A.

Sede: Avenida do Monte de Cima, 10, Paços de Brandão,
Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 3774/930430; identificação de pessoa colectiva n.º 502986824;
número da prestação de contas: 2606; data do depósito: 020920.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2000.

30 de Setembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2000954901

G. CORKS CORTIÇAS, S. A.

Sede: Avenida do Monte de Cima, 10, Paços de Brandão,
Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 3774/930430; identificação de pessoa colectiva n.º 502986824;
número da prestação de contas: 2605; data do depósito: 020920.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 1998.

30 de Setembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2000950558

G. CORKS CORTIÇAS, S. A.
Sede: Avenida do Monte de Cima, 10, Paços de Brandão,

Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 3774/930430; identificação de pessoa colectiva n.º 502986824;
número da prestação de contas: 2604; data do depósito: 020920.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 1999.

30 de Setembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2000954898

SÁ ROSAS, S. A.

Sede: Igraja, Paços de Brandão, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 1413/781002; identificação de pessoa colectiva n.º 500803579;
número da prestação de contas: 2609; data do depósito: 020925.

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

30 de Setembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 1000248057

CORPER � CORTIÇAS PEREIRA & IRMÃOS, L.DA

Sede: Picão, Zona Industrial de Lourosa, Lourosa,
Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 3120/900710; identificação de pessoa colectiva n.º 502476281;
número da prestação de contas: 2603; data do depósito: 020919.

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

30 de Setembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2003846042

DIAS & RIBEIRO, L.DA

Sede: Rua do Bacelo, 120, Espargo, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 7932/020820; identificação de pessoa colectiva n.º 502260831;
número da prestação de contas: 2602; data do depósito: 020918.

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

30 de Setembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2000954731

LUÍS CORREIA & PAULO FERREIRA, L.DA

Sede: Rua de José Silva Campos, 22, 2.º, esquerdo,
Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 7291/011012; identificação de pessoa colectiva n.º 505608448;
número da prestação de contas: 2601; data do depósito: 020918.

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

30 de Setembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2000954618

SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
AZEVEDOS, L.DA

Sede: Aldeia Nova, Lourosa, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 2862/890926; identificação de pessoa colectiva n.º 502223413;
número da prestação de contas: 2599; data do depósito: 020918.
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Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 1999.

30 de Setembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2000954634

SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
AZEVEDOS, L.DA

Sede: Aldeia Nova, Lourosa, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 2862/890926; identificação de pessoa colectiva n.º 502223413;
número da prestação de contas: 2600; data do depósito: 020918.

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

30 de Setembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2000954626

SOUSA & IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 338/470514; identificação de pessoa colectiva n.º 500275483; de-
pósito n.º 2617; data: 07102002.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígra-
fe os documentos referentes à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2001.

8 de Novembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2000955738

BEJA
MÉRTOLA

AGRÍCOLA SÃO BARÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Mértola. Matrícula n.º 31/
901017; identificação de pessoa colectiva n.º 500728100; inscrição
n.º 22; número e data da apresentação: 1/031231.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado o
pacto social, o qual passa a ter a seguinte redacção:

1.º

A sociedade mantém-se como sociedade civil sob a forma de so-
ciedade anónima de responsabilidade limitada e adopta a denomina-
ção de Agrícola São Barão, S. A.

2.º

A sede da sociedade é na Herdade dos Namorados e Cação, fregue-
sia e concelho de Mértola, podendo a administração estabelecer e
instalar quaisquer formas de representação social noutras localidades
dentro ou fora do País.

3.º

A sociedade tem por objecto as actividades agrícola e florestal
nas suas mais diversas componentes, administrando e explorando
prédios e bens próprios ou de terceiros, bem como a actividade de
caça.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ermelinda da
Conceição Freitas de Moura Augusto. 2001440979

SERPA

SOCIEDADE AGRÍCOLA DA HERDADE
DO CRESPO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Serpa. Matrícula n.º 331/990914;
identificação de pessoa colectiva n.º 504562266; inscrição n.º 2; nú-
meros e data das apresentações: 5 e 6/040112.

Certifico que, por escritura de 15 de Dezembro de 2003, lavrada
a fl. 32 do livro n.º 652-C do 5.º Cartório Notarial de Lisboa, foi
alterado o objecto da sociedade e aumentado o seu capital social, da
sociedade em epígrafe, para 125 000 euros, tendo o montante do
aumento, de 75 000 euros, sido realizado por accionistas, pela emis-
são de 15 000 acções do valor nominal de 5 euros cada uma, e, por
consequência, foram alterados os artigos 2.º, n.º 2, e 3.º, n.º 1, do
seu pacto social, os quais passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

Objecto

1 � ...............................................................................................
2 � No exercício da sua actividade social, a sociedade pode ad-

quirir e alienar participações no capital social de outras sociedades
que tenham como objecto social a prossecução de actividades agrí-
colas, bem como participar no respectivo capital social, participar
em quaisquer agrupamentos complementares de empresas, associa-
ções em participação, consórcios ou entidades de natureza semelhante
e participar na sua administração e fiscalização.

ARTIGO 3.º

Capital social

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
125 000 euros, representado por 25 000 acções com o valor nomi-
nal de 5 euros cada uma.

2 � ...............................................................................................

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo do contrato
social e ainda o relatório do revisor oficial de contas n.º 1015, Jo-
aquim Eduardo Pinto Ribeiro, do qual consta que os bens a avaliar
correspondem a uma parte dos créditos que o titular João José Fer-
reira de Moura Botas detém sobre a sociedade e foram avaliados pelo
seu valor nominal, e o seu valor não é inferior ao que se destina ao
aumento de capital.

Foi conferida e está conforme.

13 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, em exercício,
Décia Maria Espadinha dos Reis Pinto. 2006251040

MIGUEL & MIGUEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Serpa. Matrícula n.º 267/970128;
identificação de pessoa colectiva n.º 503802344; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data das apresentações:
2 e 3/040108.

Certifico que, pela acta n.º 5, de 28 de Dezembro de 1999, cessou
as funções de gerente Rui Manuel Revez Miguel, em 28 de Dezem-
bro de 1999, por renúncia, e foi nomeado gerente António Francis-
co Miguel, na mesma data.

Está conforme.

8 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, em exercício, Décia
Maria Espadinha dos Reis Pinto. 2006251031

MÁRIO CHARRAZ � CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Serpa. Matrícula n.º 451/040105;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/05012004.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que Mário An-
tónio Lucas Charraz, solteiro, maior, residente na Rua do Dr. Fran-
cisco Durão Póvoa, 7, em Vila Nova de São Bento, celebrou o se-
guinte contrato de sociedade:

ARTIGO 1.º

É constituída uma sociedade por quotas que tem o outorgante como
sócio único.

ARTIGO 2.º

Que adopta a firma social Mário Charraz � Construções, Uni-
pessoal, L.da

ARTIGO 3.º

Sendo o seu objecto o comércio a retalho de materiais de cons-
trução, equipamento sanitário, ladrilhos e materiais similares; cons-
trução de edifícios.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 54 � 4 de Março de 2004 5066-(41)

ARTIGO 4.º

A sede é instalada na freguesia de Vila Nova de São Bento, no
sítio do Poço Novo, lote 6, concelho de Serpa, ficando, desde já, a
gerência autorizada a deslocá-la dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe.

ARTIGO 5.º

O capital social é de 5000 euros, correspondendo a uma única
quota de tal valor, pertencente ao sócio único, e encontra-se inte-
gralmente realizada em dinheiro.

ARTIGO 6.º

A gerência e a representação da sociedade pertencem ao sócio
único, desde já nomeado gerente, com ou sem remuneração, confor-
me ele decidir. A sociedade fica obrigada com a assinatura do sócio
único em todos os actos e contratos.

ARTIGO 7.º

As normas legais dispositivas poderão ser derrogadas por delibe-
ração social.

ARTIGO 8.º

Fica desde já autorizada a celebração de quaisquer contratos entre
o sócio e a sociedade, desde que se prendam com o objecto social.

ARTIGO 9.º

A sociedade entra em actividade nesta data, ficando a gerência
autorizada para o efeito e para levantar do depósito as quantias
necessárias às despesas com o presente contrato e seu registo, bem
como equipamento e despesas inerentes ao início de actividade, e a
adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direitos, mes-
mo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os
actos praticados pela gerência, nesse período, logo que definitiva-
mente matriculada.

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

Está conforme.

6 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, em exercício, Décia
Maria Espadinha dos Reis Pinto. 2006251023

CARLOS ROMEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Serpa. Matrícula n.º 282/970919;
identificação de pessoa colectiva n.º 503954330; data da entrega e
depósito dos documentos: 31122003.

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

Está conforme.

5 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, em exercício, Décia
Maria Espadinha dos Reis Pinto. 2001857993

VILABENTO � COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO
DE BEBIDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Serpa. Matrícula n.º 349/000530;
identificação de pessoa colectiva n.º 505013681; data da entrega e
depósito dos documentos: 31122003.

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

Está conforme.

5 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, em exercício, Décia
Maria Espadinha dos Reis Pinto. 2001858000

BRAGA
BARCELOS

POSOLIS � INDÚSTRIA DE MALHAS, S. A.

Sede: Rua de Cândido da Cunha, 34, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2795/
960521; identificação de pessoa colectiva n.º 502729244; data da
apresentação: 20030811.

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

16 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2002746630

S. D. M. � TÊXTEIS, L.DA

Sede: Visos, Cristelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 964/
090786; identificação de pessoa colectiva n.º 501700498; data da
apresentação: 20030811.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano de exercício de 2001.

16 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2005917885

S. D. M. � TÊXTEIS, L.DA

Sede: Visos, Cristelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 964/
090786; identificação de pessoa colectiva n.º 501700498; data da
apresentação: 20030811.

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

16 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2005917877

EMASEL � MODA E CONFECÇÃO, L.DA

Sede: Esparrinha, Arcozelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 441/
771019; identificação de pessoa colectiva n.º 500684197; data da
apresentação: 20030811.

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

13 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2005917478

CASSIOTEX � TÊXTIL, S. A.

Sede: Visos, Creixomil, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3987/
20010523; identificação de pessoa colectiva n.º 505497611; data da
apresentação: 20030812.

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

15 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2005926230
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PONTEL � ESTAMPARIA TÊXTIL, L.DA

Sede: Souto, Vila Frescainha (São Pedro), Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1875/
910318; identificação de pessoa colectiva n.º 502517956; data da
apresentação: 20030801.

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

15 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2005917400

REPLICA � MALHAS E CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Outeiro, Alvelos, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1168/
870817; identificação de pessoa colectiva n.º 501865420; data da
apresentação: 20030801.

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

15 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2005917770

ETLI � MALHAS E CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Monte, Lijó, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1643/
900214; identificação de pessoa colectiva n.º 502289058; data da
apresentação: 20030804.

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

15 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2005917710

STYLEBOR � BORDADOS E CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Rua Industrial, B-2, Vila Frescainha (São Pedro),
Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3126/
980106; identificação de pessoa colectiva n.º 504047132; data da
apresentação: 20030806.

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

15 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2000462685

H. ROSELHO � PROMOÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
ALIMENTAR, L.DA

Sede: Castelo, Abade de Neiva, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2110/
920903; data da apresentação: 20030806.

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

15 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2000364586

J. ARAÚJO OLIVEIRA & C.A, L.DA

Sede: Avenida da Liberdade, 59, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1260/
880204; identificação de pessoa colectiva n.º 501928820; averba-
mento n.º 1 à inscrição E-2; número e data da apresentação: 116/
21122001.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que a mesma
mudou a sede para a Rua de Miguel Bombarda, 83, Barcelos.

15 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de
Sousa Carvalho. 1000248156

CONFECÇÕES TAG, L.DA

Sede: Rua da Palmeira, Cabanelas, 118, Viatodos, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4481/
20011009; identificação de pessoa colectiva n.º 505691426; data da
apresentação: 04082003.

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

15 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de
Sousa Carvalho. 2002693757

ELASTICIDA � MALHAS E CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Rua de Custódio José Gomes Vilas Boas, Barcelinhos,
Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2800/
960522; identificação de pessoa colectiva n.º 503665797; data da
apresentação: 06082003.

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

15 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de
Sousa Carvalho. 2000364543

CAVEZ � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Avenida de D. Nuno Álvares Pereira, 104, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 673/
820125; identificação de pessoa colectiva n.º 501236007; data da
apresentação: 04082003.

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

15 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de
Sousa Carvalho. 2005916854

VIACELIS � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Sede: Rua de Cândido da Cunha, 152-A, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2092/
920713; identificação de pessoa colectiva n.º 502799552; data da
apresentação: 04082003.

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

15 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de
Sousa Carvalho. 2005916862
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MARTINSPRESTIGE � INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Sede: Alheira, Alheira, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3663/
20000404; identificação de pessoa colectiva n.º 504953656; data da
apresentação: 04082003.

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

15 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de
Sousa Carvalho. 2005916870

IRENE MARTINS � IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Alheira, Alheira, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4709/
20020117; identificação de pessoa colectiva n.º 505945690; data da
apresentação: 05082003.

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

15 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de
Sousa Carvalho. 2005916811

SALOUTEX � FÁBRICA DE MALHAS
E CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Avenida das Pontes, Rua da Praceta de Egas Moniz,
Arcozelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1992/
920108; identificação de pessoa colectiva n.º 502690623; data da
apresentação: 06082003.

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

15 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de
Sousa Carvalho. 2000364594

ARAÚJO, GOMES & GUEDES, L.DA

Sede: São Brás, Barcelinhos, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2889/
961029; identificação de pessoa colectiva n.º 503767476; data da
apresentação: 11082003.

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

16 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de
Sousa Carvalho. 2005926060

ESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GAMIL, L.DA

Sede: Pena, Gamil, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3002/
970508; identificação de pessoa colectiva n.º 503883247; data da
apresentação: 11082003.

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

16 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de
Sousa Carvalho. 2005926078

LINURIS � FABRICO DE MALHAS, L.DA

Sede: Trás da Fonte, Galegos (Santa Maria), Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3200/
980327; identificação de pessoa colectiva n.º 504137980; data da
apresentação: 11082003.

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

16 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de
Sousa Carvalho. 2005926086

TOPOCÁVADO � TOPOGRAFIA E DESENHO, L.DA

Sede: Avenida dos Alcaides de Faria, 116, 1.º, sala 1,
Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3628/
20000301; identificação de pessoa colectiva n.º 504881221; data da
apresentação: 11082003.

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

16 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de
Sousa Carvalho. 2005926094

PREDICÁVADO � IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Moinhos, Gamil, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3102/
971107; identificação de pessoa colectiva n.º 504005375; data da
apresentação: 11082003.

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

16 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de
Sousa Carvalho. 2005926027

CARLOS & SANDRO, L.DA

Sede: Urbanização Alta Mira, 176, Arcozelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4987/
20020523; identificação de pessoa colectiva n.º 506002772; data da
apresentação: 11082003.

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

16 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de
Sousa Carvalho. 2005926159

VILAS BOAS & FILHOS, L.DA

Sede: Rua de D. António Barroso, 29, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 468/
780328; identificação de pessoa colectiva n.º 500741204; data da
apresentação: 11082003.

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

16 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de
Sousa Carvalho. 2005926140
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ESTAMPARIA DA GANDRA, L.DA

Sede: Gandra, Carapeços, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2105/
920826; identificação de pessoa colectiva n.º 502825871; data da
apresentação: 01082003.

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

15 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria da Ascen-
são dos Santos Pena Afonso. 2005917397

ANA & MARTINS, L.DA

Sede: Cachadinha, Abade de Neiva, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1081/
870225; identificação de pessoa colectiva n.º 501787909; data da
apresentação: 01082003.

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

15 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria da Ascen-
são dos Santos Pena Afonso. 2000374352

SINOFINS � CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Sino, Tamel (São Fins), Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4136/
20010703; identificação de pessoa colectiva n.º 505603993; data da
apresentação: 01082003.

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

15 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria da Ascen-
são dos Santos Pena Afonso. 2000374310

CAFÉ PASTELARIA PÉROLA DO NEIVA, L.DA

Sede: Cachadinha, Abade de Neiva, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3864/
20010209; identificação de pessoa colectiva n.º 505324121; data da
apresentação: 01082003.

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

15 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria da Ascen-
são dos Santos Pena Afonso. 2003784411

MARCOS DA SILVA MARTINS & C.A, L.DA

Sede: Cachadinha, Abade de Neiva, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4137/
20010703; identificação de pessoa colectiva n.º 505519038; data da
apresentação: 01082003.

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

15 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria da Ascen-
são dos Santos Pena Afonso. 2000374360

MARTINS & FILHOS, S. A.

Sede: Alheira, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 559/
800114; identificação de pessoa colectiva n.º 500968764; data da
apresentação: 07082003.

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

16 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria da Ascen-
são dos Santos Pena Afonso. 2005917656

CAIFAI � MALHAS E CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Eirogo, Galegos (Santa Maria), Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1099/
870408; identificação de pessoa colectiva n.º 501806148; data da
apresentação: 08082003.

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

16 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria da Ascen-
são dos Santos Pena Afonso. 2005917869

TÊXTEIS SIMÕES, S. A.

Sede: Igreja, Manhente, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 563/
800128; identificação de pessoa colectiva n.º 500921830; data da
apresentação: 08082003.

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

16 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria da Ascen-
são dos Santos Pena Afonso. 2005917834

ETEXBA ESTAMPARIA TÊXTIL DE BARCELOS, L.DA

Sede: Igreja, Manhente, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1497/
890508; identificação de pessoa colectiva n.º 502154306; data da
apresentação: 08082003.

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

16 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria da Ascen-
são dos Santos Pena Afonso. 2005917842

CANDI � MALHAS E CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Igreja, Vila Frescainha (São Martinho), Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1190/
870925; identificação de pessoa colectiva n.º 501879315; data da
apresentação: 08082003.

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

16 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria da Ascen-
são dos Santos Pena Afonso. 2005917850
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TEBE � HOLDING S. G. P. S., S. A.

Sede: Rua de Cândido da Cunha, 34, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3146/
980120; identificação de pessoa colectiva n.º 504109219; data da
apresentação: 08082003.

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

16 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria da Ascen-
são dos Santos Pena Afonso. 2002746354

TEBE � HOLDING S. G. P. S., S. A.

Sede: Rua de Cândido da Cunha, 34, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3146/
980120; identificação de pessoa colectiva n.º 504109219; data da
apresentação: 08082003.

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

16 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria da Ascen-
são dos Santos Pena Afonso. 2002746370

F. TRIGUEIROS & FILHOS, L.DA

Sede: Torre de Moldes, Remelhe, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2529/
950130; identificação de pessoa colectiva n.º 500757054; data da
apresentação: 11082003.

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

19 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria da Ascen-
são dos Santos Pena Afonso. 2005922820

COSTA & REGO, L.DA

Sede: Zona Industrial da Cachada, Cachada, lote 10, Tamel
(São Veríssimo), Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3822/
20001207; identificação de pessoa colectiva n.º 505193876; data da
apresentação: 11082003.

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

19 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria da Ascen-
são dos Santos Pena Afonso. 2005926108

VÍTOR SILVA & SIMÕES, L.DA

Sede: Rua de Elias Garcia, loja V, 250, Arcozelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3832/
20001228; identificação de pessoa colectiva n.º 505269406; data da
apresentação: 11082003.

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

19 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria da Ascen-
são dos Santos Pena Afonso. 2005926116

FRANCISCO ASSUNÇÃO & FILHOS, L.DA

Sede: Boucinha, Silveiros, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3921/
20010420; identificação de pessoa colectiva n.º 505363860; data da
apresentação: 11082003.

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

19 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria da Ascen-
são dos Santos Pena Afonso. 2005926124

ENCOUTÊXTIL � CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Carvalhão, Encourados, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4065/
20010613; identificação de pessoa colectiva n.º 505497620; data da
apresentação: 11082003.

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

19 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria da Ascen-
são dos Santos Pena Afonso. 2005926132

SOCIEDADE IMOBILIÁRIA DE REMELHE, S. A.

Sede: Quinta do Bosque, Remelhe, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3467/
990615; identificação de pessoa colectiva n.º 504377892; data da
apresentação: 11082003.

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

19 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria da Ascen-
são dos Santos Pena Afonso. 2005922773

SOUSA�S, VIEIRA & VELOSO, L.DA

Sede: Pontes, Tamel (São Veríssimo), Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2987/
970416; identificação de pessoa colectiva n.º 503904198; data da
apresentação: 30072003.

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

14 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Emília Otília Vi-
las Boas Lima Vila-Chã. 2005917109

RICAMALHAS � INDÚSTRIA TÊXTIL, L.DA

Sede: Penelas, Galegos (Santa Maria), Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2509/
950104; identificação de pessoa colectiva n.º 503342661; data da
apresentação: 31072003.

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

14 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Emília Otília Vi-
las Boas Lima Vila-Chã. 2002746206
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MOÇOTEX CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Moços, Chorente, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1195/
871006; identificação de pessoa colectiva n.º 501881156; data da
apresentação: 06082003.

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

14 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Emília Otília Vi-
las Boas Lima Vila-Chã. 2000442307

TB � TEBE CONFECÇÕES, S. A.

Sede: Rua de Cândido da Cunha, 34, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2197/
930302; identificação de pessoa colectiva n.º 502955147; data da
apresentação: 08082003.

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

16 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Emília Otília Vi-
las Boas Lima Vila-Chã. 2002746826

TEBE � EMPRESA TÊXTIL DE BARCELOS, S. A.

Sede: Rua de Cândido da Cunha, 34, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 85/
450410; identificação de pessoa colectiva n.º 500097577; data da
apresentação: 08082003.

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

16 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Emília Otília Vi-
las Boas Lima Vila-Chã. 2002746400

 TEBE � EMPRESA TÊXTIL DE BARCELOS, S. A.

Sede: Rua de Cândido da Cunha, 34, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 85/
450410; identificação de pessoa colectiva n.º 500097577; data da
apresentação: 08082003.

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

16 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Emília Otília Vi-
las Boas Lima Vila-Chã. 2002746419

OLIMPOS � INDÚSTRIA DE MALHAS, S. A.

Sede: Rua de Cândido da Cunha, 34, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2793/
960521; identificação de pessoa colectiva n.º 502686065; data da
apresentação: 08082003.

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

16 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Emília Otília Vi-
las Boas Lima Vila-Chã. 2002746850

MILOPOS INDÚSTRIA DE MALHAS, S. A.

Sede: Rua de Cândido da Cunha, 34, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2794/
960521; identificação de pessoa colectiva n.º 502718560; data da
apresentação: 08082003.

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

16 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Emília Otília Vi-
las Boas Lima Vila-Chã. 2002746605

V. B. � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Sede: Rua de D. António Barroso, 29, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2580/
950405; identificação de pessoa colectiva n.º 503403466; data da
apresentação: 11082003.

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

19 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Emília Otília Vi-
las Boas Lima Vila-Chã. 2005926035

SOCAR � FÁBRICA DE PEÚGAS, L.DA

Sede: Lamaçães, Alvelos, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2607/
950614; identificação de pessoa colectiva n.º 503442445; data da
apresentação: 11082003.

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

19 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Emília Otília Vi-
las Boas Lima Vila-Chã. 2005926043

TEXLUVI � TÊXTEIS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Avenida de Sidónio Pais, 331, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2851/
960809; identificação de pessoa colectiva n.º 503708429; data da
apresentação: 11082003.

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

19 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Emília Otília Vi-
las Boas Lima Vila-Chã. 2005926051

ANTÓNIO SILVA & C.A, L.DA

Sede: Campo de Camilo Castelo Branco, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 323/
741028; identificação de pessoa colectiva n.º 500363781; data da
apresentação: 11082003.

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

19 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Emília Otília Vi-
las Boas Lima Vila-Chã. 2005926019



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 54 � 4 de Março de 2004 5066-(47)

ELDOFABRIL � ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Sede: Rua de D. António Barroso, 37, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 248/
701107; identificação de pessoa colectiva n.º 500091730; data da
apresentação: 12082003.

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

19 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Emília Otília Vi-
las Boas Lima Vila-Chã. 2005926248

BARCELTÉCNICA � MATERIAL ELÉCTRICO, L.DA

Sede: Rua do Brejo, Barcelinhos, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3081/
971008; identificação de pessoa colectiva n.º 503990612; data da
apresentação: 12082003.

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

19 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Emília Otília Vi-
las Boas Lima Vila-Chã. 2000371655

A. D. J. � VENDA E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS
AGRÍCOLAS, L.DA

Sede: Quiraz, Roriz, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1980/
911204; identificação de pessoa colectiva n.º 502654945; data da
apresentação: 12082003.

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

19 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Emília Otília Vi-
las Boas Lima Vila-Chã. 2005926264

LOUREIRO & C.A, L.DA

Sede: Santa Cruz, Carvalhal, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 578/
800318; identificação de pessoa colectiva n.º 500969930; data da
apresentação: 12082003.

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

19 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Emília Otília Vi-
las Boas Lima Vila-Chã. 2005926256

SOCIEDADE AGRÍCOLA DA QUINTA
DE CEDADELHE, L.DA

Sede: Quinta de Santo António, Remelhe, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3408/
990304; identificação de pessoa colectiva n.º 504495534; data da
apresentação: 20030811.

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

14 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria da
Costa Gomes. 2005918016

BARCEL HABIT � IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Alheira, Alheira, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4278/
20010801; identificação de pessoa colectiva n.º 505651424; data da
apresentação: 20030805.

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

15 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria da
Costa Gomes. 2005916781

PEDREIRA DA FRANQUEIRA, L.DA

Sede: Rua do Dr. Francisco Torres, 132, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 474/
780511; identificação de pessoa colectiva n.º 500750327; data da
apresentação: 20030805.

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

15 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria da
Costa Gomes. 2005917613

IRMÃOS RODRIGUES � CONFECÇÕES, S. A.

Sede: Monte, Gilmonde, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1575/
891017; identificação de pessoa colectiva n.º 501852433; data da
apresentação: 20030805.

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

15 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria da
Costa Gomes. 2005917796

VENTURA MARQUES & C.A, L.DA

Sede: Rua Industrial, Vila Frescainha (São Pedro), Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 611/
801204; identificação de pessoa colectiva n.º 501105719; data da
apresentação: 20030806.

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

15 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria da
Costa Gomes. 2000364667

URBAVIP � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Alheira, Alheira, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3384/
990204; identificação de pessoa colectiva n.º 504429353; data da
apresentação: 20030806.

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

15 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria da
Costa Gomes. 2005917648
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DISTEBE � DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS
TÊXTEIS, S. A.

Sede: Rua de Cândido da Cunha, 34, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2009/
920129; identificação de pessoa colectiva n.º 501597255; data da
apresentação: 20030808.

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

16 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria da
Costa Gomes. 2002746257

PETIT PATAPON � COMÉRCIO ELECTRÓNICO
DE VESTUÁRIO E CALÇADO, S. A.

Sede: Rua de Cândido da Cunha, 34, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3459/
990604; identificação de pessoa colectiva n.º 504501437; data da
apresentação: 20030808.

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

16 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria da
Costa Gomes. 2002746320

ARTUR MARTINS & LOPES, L.DA

Sede: Rugem, Alheira, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3564/
991207; identificação de pessoa colectiva n.º 504767410; data da
apresentação: 05082003.

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

15 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Violeta
da Costa Gomes. 2005916846

A. QUINTA & FILHOS, S. A.

Sede: Souto, Vila Frescainha (São Pedro), Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1457/
890308; identificação de pessoa colectiva n.º 502117680; data da
apresentação: 05082003.

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

15 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Violeta
da Costa Gomes. 2005917788

EIRAS NUNES, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Vile Seca, Vila Seca, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3893/
20010328; identificação de pessoa colectiva n.º 505375230; data da
apresentação: 06082003.

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

15 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Violeta
da Costa Gomes. 2000364659

MIXMODEL � TÊXTEIS, L.DA

Sede: Cachadinha, Abade de Neiva, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3287/
980813; identificação de pessoa colectiva n.º 504220390; data da
apresentação: 06082003.

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

15 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Violeta
da Costa Gomes. 2000364624

URBAJOR � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua do Dr. Francisco Torres, 132, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 200/
680819; identificação de pessoa colectiva n.º 500504768; data da
apresentação: 06082003.

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

15 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Violeta
da Costa Gomes. 2005917630

TEBE � ENERGIA, S. A.

Sede: Rua de Cândido da Cunha, 34, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2947/
970217; identificação de pessoa colectiva n.º 503843075; data da
apresentação: 08082003.

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

16 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Violeta
da Costa Gomes. 2002746281

ARMANDO FARIA FERNANDES, L.DA

Sede: Largo dos Capuchinhos, 20, 22, 24 e 26, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 363/
760326; identificação de pessoa colectiva n.º 500434395; data da
apresentação: 11082003.

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

16 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Violeta
da Costa Gomes. 2005918067

CHAVES & PINTO � IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua do Dr. José António Peixoto Pereira Machado, 213,
salas 7 e 8, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3288/
980817; identificação de pessoa colectiva n.º 504220357; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 39/
20020319.

Certifico que foi efectuado o averbamento do teor seguinte:
Averbamento n.º 2 � Apresentação n.º 39/20020319 � Sede:

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

15 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 1000248158
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BARCELCONSTRÓI, L.DA

Sede: Avenida dos Alcaides de Faria, 425, 1.º, Arcozelo,
Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2858/
960822; identificação de pessoa colectiva n.º 503719862; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 40/
20020319.

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

Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 40/20020319 � Sede:
Avenida da Liberdade, 50, 3.º, Barcelos.

15 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 1000248157

BRAGA

RESOLVE � CONSULTADORIA EM GESTÃO E ORGANI-
ZAÇÃO E SOLUÇÕES PARA VALORIZAÇÃO DE EM-
PRESAS, L.DA

Sede: Rua de D. Rodrigo da Cunha, 60, 3.º, frente,
Nogueira, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6746/
991210; identificação de pessoa colectiva n.º 503512923; data do
depósito: 030627.

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

Está conforme.

22 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Nelson Arnaldo
Ferreira Nunes. 2002048789

BLAUPUNKT AUTO-RÁDIO PORTUGAL, L.DA

Sede: Rua da Cidade do Porto, Ferreiros, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3104/
900302; identificação de pessoa colectiva n.º 502315407; data do
depósito: 20031226.

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

Está conforme.

12 de Janeiro de 2004. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2001674910

ESCOLA DE CONDUÇÃO � BARCARA, L.DA

Sede: Avenida da Liberdade, 362, 1.º, São Lázaro, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8792/
021115; identificação de pessoa colectiva n.º 506297950; data:
030915.

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

Está conforme o original.

3 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2005673986

ELECSIS � COMÉRCIO DE SISTEMAS
DE AUTOMAÇÃO, L.DA

Sede: Rua da Quinta de Cabanas, 66-A, São Vicente, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 9056/
030414; identificação de pessoa colectiva n.º 505584921; data do
depósito: 20031229.

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

Está conforme.

12 de Janeiro de 2004. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2002013160

ADEGA PREGÃO � RESTAURANTE, L.DA

Sede: Praça Velha, 18, Sé, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7707/
010828; identificação de pessoa colectiva n.º 505721244; data do
depósito: 20031223.

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

Está conforme.

12 de Janeiro de 2004. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2005673501

SOCIMPACTO � PROMOÇÃO AGRÁRIA
E IMOBILIÁRIA, S. A.

Sede: Avenida da Liberdade, 424, piso 6, sala 1,
São José de São Lázaro, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6138/
981207; identificação de pessoa colectiva n.º 504350595; data do
depósito: 20031231.

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

Está conforme.

13 de Janeiro de 2004. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2005662763

SOCIMPACTO � PROMOÇÃO AGRÁRIA
E IMOBILIÁRIA, S. A.

Sede: Avenida da Liberdade, 424, piso 6, sala 1,
São José de São Lázaro, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6138/
981207; identificação de pessoa colectiva n.º 504350595; data do
depósito: 20031231.

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

Está conforme.

13 de Janeiro de 2004. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2005662755

V. S. M. � COMÉRCIO INTERNACIONAL, L.DA

Sede: Rua de D. Pedro V, 264, 1.º, São Vítor, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4061/
931012; identificação de pessoa colectiva n.º 503072036; data:
030623.

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

Está conforme o original.

9 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2002038252
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AMORIM BARROS & GONÇALVES, L.DA

Sede: Outeiro, Palmeira, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 873/680912;
identificação de pessoa colectiva n.º 500020515; data do depósito:
20030703.

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

Está conforme.

23 de Dezembro de 2003. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2002056820

GRANJIPARQUE � SOCIEDADE DE PARQUES
DE ESTACIONAMENTO, L.DA

Sede: Rua de 25 de Abril, 438, São José de São Lázaro,
Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3431/
910410; identificação de pessoa colectiva n.º 502622857; data do
depósito: 20031219.

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

Está conforme.

5 de Janeiro de 2004. � O Ajudante Principal, Hermógenes Agos-
tinho da Silva Martins Machado. 2005662267

J. VIEIRA DA FONSECA, L.DA

Sede: Rua do Souto, 38 e 40, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 643/600205;
identificação de pessoa colectiva n.º 500147418; data do depósito:
20031230.

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

Está conforme.

5 de Janeiro de 2004. � O Ajudante Principal, Hermógenes Agos-
tinho da Silva Martins Machado. 2005662704

ANTÓNIO BROCHADO NOVAIS & FILHO, L.DA

Sede: Tanque da Veiga, Maximinos, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1967/
830704; identificação de pessoa colectiva n.º 500023140; data do
depósito: 20031212.

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

Está conforme.

5 de Janeiro de 2004. � O Ajudante Principal, Hermógenes Agos-
tinho da Silva Martins Machado. 2002038244

SORRINDO � CLÍNICA DENTÁRIA, L.DA

Sede: Rua do Dr. Justino Cruz, 142, 2.º, sala 2,
São João do Souto, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5682/
971127; identificação de pessoa colectiva n.º 504013602; data do
depósito: 20031230.

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

Está conforme.

5 de Janeiro de 2004. � O Ajudante Principal, Hermógenes Agos-
tinho da Silva Martins Machado. 2005683647

RODRIGUES, RAMIRO & GOMES, L.DA

Sede: Agra, Vimieiro, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6673/
000119; identificação de pessoa colectiva n.º 504770128; data do
depósito: 20031230.

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

Está conforme.

5 de Janeiro de 2004. � O Ajudante Principal, Hermógenes Agos-
tinho da Silva Martins Machado. 2005683914

INTERCAR � ALUGUER DE AUTOMÓVEIS
SEM CONDUTOR, L.DA

Sede: Praça do Conde de Agrolongo, 126-A, loja 5,
São João do Souto, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1232/
761013; identificação de pessoa colectiva n.º 500606404; data do
depósito: 20031229.

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

Está conforme.

12 de Janeiro de 2004. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2005683663

EDITORA NOVA EDUCAÇÃO, L.DA

Sede: Rua de Nossa Senhora das Graças, 30, Real, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3951/
930510; identificação de pessoa colectiva n.º 502987570; data do
depósito: 20031229.

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

Está conforme.

12 de Janeiro de 2004. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2005673510

LIMA & LUÍSA, L.DA

Sede: Rua do Barão de São Martinho, 46 e 47,
São João do Souto, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6948/
000704; identificação de pessoa colectiva n.º 504882929; data do
depósito: 20031230.

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

Está conforme.

12 de Janeiro de 2004. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2005683906
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BOXTEL � INSTALAÇÕES DE CABOS
PARA TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Sede: Rua do Cónego Luciano Afonso dos Santos, 31, loja 29,
São Vicente, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7863/
011018; identificação de pessoa colectiva n.º 505785951; data do
depósito: 20031230.

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

Está conforme.

12 de Janeiro de 2004. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2005673560

RADICAL CABELEIREIROS, L.DA

Sede: Rua de São Marcos, 126, 1.º,
São João do Souto, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4614/
950424; identificação de pessoa colectiva n.º 503428671; data do
depósito: 030630.

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

9 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2002038740

CLÍNICA DE ESTOMATOLOGIA E MEDICINA DENTÁRIA
DE DR. JÚLIO DINIS RODRIGUES, L.DA

Sede: Largo de São Paulo, 13, sala E-3, 3.º, Cividade, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7295/
010205; identificação de pessoa colectiva n.º 505309572; data do
depósito: 20031229.

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

Está conforme.

12 de Janeiro de 2004. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2005673552

FERLOPES � SERRALHARIA MECÂNICA, L.DA

Sede: Parque Industrial de Celeirós, pavilhão 42-A,
Celeirós, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2480/
870819; identificação de pessoa colectiva n.º 501865900; data do
depósito: 20040108.

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

Está conforme.

12 de Janeiro de 2004. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2002039054

JSB � JORGE SOUSA BRAGA, L.DA

Sede: Rua de José Antunes Guimarães, 26, Gualtar, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8798/
021128; identificação de pessoa colectiva n.º 503282723; data do
depósito: 20031226.

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

Está conforme.

12 de Janeiro de 2004. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2005662534

ARAÚJO & NOVAIS, L.DA

Sede: Soutelo, Espinho, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5214/
961104; identificação de pessoa colectiva n.º 503760781; data do
depósito: 20030623.

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

Está conforme.

12 de Janeiro de 2004. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2002026629

CABECEIRAS DE BASTO

MÁRIO TEIXEIRA & IRMÃO, MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cabeceiras de Basto. Matrícula
n.º 172/960117; identificação de pessoa colectiva n.º 503557366;
data da apresentação: 031028.

Certifico que foram depositados na pasta da respectiva sociedade
em epígrafe os documentos referentes à prestação de contas do
exercício de 2002.

17 de Dezembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Manuel José
Teixeira Leite Veiga. 2001537840

SIPITIR � TRANSPORTES INTERNACIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cabeceiras de Basto. Matrícula
n.º 500/031118; identificação de pessoa colectiva n.º 506766080;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 1/031205.

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

Nomeação de gerente de João Manuel Ribeiro, casado.
Data da deliberação: 5 de Dezembro de 2003.

17 de Dezembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Manuel José
Teixeira Leite Veiga. 2001537883

TEIXEIRA & TEIXEIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cabeceiras de Basto. Matrícula
n.º 26/681226; identificação de pessoa colectiva n.º 500553173; ins-
crições n.os 10 e 11; números e data das apresentações: 3 e 4/031028.

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

Autorização de manutenção de apelidos.
Apelidos a manter «Teixeira & Teixeira».
Autorizantes: Sandra Natacha Teixeira dos Santos, Manuel Joa-

quim Teixeira, Mário José Teixeira, Albino Teixeira, Agostinho
Teixeira, Rita da Conceição Teixeira, Francisco Bernardino Teixeira,
Carlos Manuel Teixeira, Isaura Soares, Carlos Sérgio Soares Teixeira
e Rui Alexandre Soares Teixeira.

Data: 31 de Julho de 2003; e
Aumento de capital e transformação da sociedade em unipessoal,

tendo o pacto social ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Teixeira & Teixeira, Unipessoal, L.da,
e tem sede no lugar e freguesia do Arco de Baúlhe, concelho de
Cabeceiras de Basto.
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ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a indústria de transportes de passa-
geiros em automóveis de aluguer.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e cor-
responde a uma única quota do sócio Joaquim Manuel Teixeira.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deci-
dido, é exercida pelo sócio Joaquim Manuel Teixeira, que, conse-
quentemente, a vincula.

ARTIGO 5.º

Poderão ser celebrados quaisquer negócios jurídicos entre o sócio
único e a sociedade, desde que necessários à prossecução do objecto
social.

17 de Dezembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Manuel José
Teixeira Leite Veiga. 2001537956

TRANSARCO � TRANSPORTADORA DE BASTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cabeceiras de Basto. Matrícula
n.º 15/680412; identificação de pessoa colectiva n.º 500553157; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 3, averbamento n.º 2 à inscrição n.º 3 e
inscrição n.º 7; números e data das apresentações: 4, 5 e 6/031023.

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

Cessação de funções de gerente de Virgínio José Miranda de Ma-
galhães Carvalho, em 28 de Fevereiro de 2003, por renúncia.

Cessação de funções de gerente de Teresa Maria Miranda de Ma-
galhães Carvalho Vieira da Cruz, em 28 de Fevereiro de 2003, por
renúncia.

Alteração parcial do pacto.
Alterado os n.os 1 e 2 do artigo 3.º, tendo estes ficado com a se-

guinte redacção:
ARTIGO 3.º

1 � A administração da sociedade pertence aos gerentes que fo-
rem eleitos em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se com a intervenção de um gerente.
3 � ...........................................................................................

O texto completo do contrato alterado, na redacção actual, ficou
depositado na respectiva pasta.

17 de Dezembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Manuel José
Teixeira Leite Veiga. 2001537948

MADEIARCO � COMÉRCIO DE MADEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cabeceiras de Basto. Matrícula
n.º 144/940926; identificação de pessoa colectiva n.º 503261246;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1, averbamento n.º 3 à inscrição
n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data das apresentações: 1, 2 e 3/
031023.

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

Cessação de funções de gerente de Virgínio José Miranda de Ma-
galhães Carvalho, em 28 de Fevereiro de 2003, por renúncia.

Cessação de funções de gerente de Teresa Maria Miranda de Ma-
galhães Carvalho Vieira da Cruz, em 28 de Fevereiro de 2003, por
renúncia.

Alteração parcial do pacto.
Alterado os n.os 1 e 2 do artigo 5.º, tendo estes ficado com a se-

guinte redacção:
ARTIGO 5.º

1 � A administração da sociedade pertence aos gerentes que fo-
rem eleitos em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se com a intervenção de um gerente.
3 � ...........................................................................................

O texto completo do contrato alterado, na redacção actual, ficou
depositado na respectiva pasta.

17 de Dezembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Manuel José
Teixeira Leite Veiga. 2001537859

IMOBILIÁRIA CERCA DOS FRADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cabeceiras de Basto. Matrícula
n.º 287/991215; identificação de pessoa colectiva n.º 504515152;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 8/031022.

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

Redenominação do capital e alteração parcial do pacto.
Artigo alterado: 3.º, tendo este ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
149 639 euros e 36 cêntimos, dividido em duas quotas iguais no valor
nominal de 74 819 euros e 68 cêntimos, pertencendo uma a cada
um dos sócios, Alberto Manuel Martins dos Santos Simões e Aníbal
Nuno Dias do Barreiro.

O texto completo do contrato alterado, na redacção actual, ficou
depositado na respectiva pasta.

17 de Dezembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Manuel José
Teixeira Leite Veiga. 2001537930

JORGE FONSECA � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cabeceiras de Basto. Matrícula
n.º 464/030227; identificação de pessoa colectiva n.º 506469085;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data
das apresentações: 1 e 2/031022.

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

Cessação de funções de gerente de Rita Susana Escourido Lemos,
em 13 de Outubro de 2003, por renúncia.

Alteração parcial do pacto.
Alterado o n.º 2 do artigo 4.º, tendo este ficado com a seguinte

redacção:
ARTIGO 4.º

1 � ............................................................................................
2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos

é necessária a assinatura do sócio Jorge Emanuel Carvalho da Fon-
seca.

3 � ...........................................................................................

O texto completo do contrato alterado, na redacção actual, ficou
depositado na respectiva pasta.

17 de Dezembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Manuel José
Teixeira Leite Veiga. 2001537921

ÓPTICA VALE TÂMEGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cabeceiras de Basto. Matrícula
n.º 498/031110; identificação de pessoa colectiva n.º P 506752160;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/031110.

Certifico que entre Cristina Maria Teixeira Leite, casada com
António Domingos Gonçalves Pires na comunhão de adquiridos,
residente no lugar de Petimão, freguesia de Alvite, concelho de
Cabeceiras de Basto, e Luís Filipe Fontes Santos Araújo, solteiro,
maior, residente no Aldeamento de Alporchinhos, Porches, Lagoa,
foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Óptica Vale Tâmega, L.da, e tem
sede no lugar da Tojeirinha, rés-do-chão, freguesia de Arco de Baúlhe,
em Cabeceiras de Basto.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sede poderá ser deslo-
cada dentro do concelho ou para concelho limítrofe.

3 � Pode também a gerência criar livremente sucursais, filiais
agência, delegações ou qualquer outra forma de representação local
do território nacional.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a comercialização, importação e
exportação de artigos de óptica.
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ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido correspondente à soma de duas quotas com os
valores nominais de 4500 euros e 500 euros cada uma, pertencen-
tes, respectivamente, ao sócio Luís Filipe Fontes Santos Araújo e a
sócia Cristina Maria Teixeira Leite.

ARTIGO 4.º

1 � É livre a cessão de quotas entre sócios.
2 � A estranhos carece sempre do consentimento da sociedade,

que, se o recusar, amortizará a quota em causa ou adjudicá-la-á con-
forme for deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

1 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que
esta carecer, nas condições fixadas em assembleia geral.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares em
numerário até ao montante global de 50 000 euros, nas condições
deliberadas em assembleia geral e com o acordo unânime dos sócios.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme o
deliberado, é exercida por um ou mais gerentes, sócios ou não só-
cios, a designar em assembleia geral.

2 � Para vincular a sociedade é suficiente a assinatura de um só
gerente.

3 � Pode a gerência, em ampliação dos seus poderes, vender,
onerar, arrendar ou tomar de arrendamento quaisquer bens imóveis
e ainda os de trespassar, locar ou dar de penhor quaisquer estabele-
cimentos comerciais pertença da sociedade.

ARTIGO 7.º

1 � Além do previsto no artigo 4.º, pode a sociedade amortizar
as quotas nos seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando ocorra falência ou insolvência do titular das quotas;
c) Quando ocorra arresto, penhora, arrolamento ou adjudicação

judicial da quota.
2 � No caso previsto no artigo 4.º deste contrato de sociedade, a

contrapartida da amortização da quota será igual ao seu valor nomi-
nal.

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais são convocadas por cartas registadas com
aviso de recepção e enviadas aos sócios com antecedência mínima
de 15 dias salvo se a lei exigir o cumprimento de outras formalida-
des.

Nomeação de gerentes: o sócio Luís Filipe Fontes Santos Araújo
e o não sócio Luís Santos Araújo, casado.

17 de Dezembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Manuel José
Teixeira Leite Veiga. 2001537867

AUTOCABECEIRAS � COMÉRCIO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cabeceiras de Basto. Matrícula
n.º 139/940111; identificação de pessoa colectiva n.º 503113107;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 1/031126.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 31 de Dezembro de 2002.

17 de Dezembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Manuel José
Teixeira Leite Veiga. 2001537891

VÍBORA � MANUFACTURAS TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cabeceiras de Basto. Matrícula
n.º 499/031113; identificação de pessoa colectiva n.º P 506637735;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/031113.

Certifico que entre José Manuel Alves de Sousa, casado com Ana
Maria Pacheco de Oliveira na comunhão de adquiridos, residente no

lugar da Freita, freguesia de Refojos de Basto, concelho de Cabecei-
ras de Basto, e Maria Adelaide de Magalhães Marques, casada com
Luís Miguel Peixoto de Araújo na comunhão de adquiridos, residen-
te no lugar de Gragilde, freguesia de Painzela, concelho de Cabecei-
ras de Basto, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação VÍBORA � Manufactu-
ras Têxteis, L.da, e tem a sua sede no lugar de Alvação, freguesia de
Alvite, concelho de Cabeceiras de Basto.

2 � Por simples deliberação da gerência a sua sede poderá ser
transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelhos limítrofes.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a confecção de outro vestuário ex-
terior em série.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, no valor nominal
de 2500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios, José
Manuel Alves de Sousa e Maria Adelaide de Magalhães Marques.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e contratos,
é necessária apenas a assinatura de qualquer um deles.

3 � A gerência pode efectuar a cessão da posição contratual,
confessar, desistir e transigir em juízo.

ARTIGO 5.º

Nos casos de cessão onerosa de quotas a favor de estranhos, é
atribuído à sociedade em primeiro lugar e aos sócios não cedentes,
se aquela o não puder ou quiser exercer, com eficácia real, o direito
de preferência nos termos gerais.

ARTIGO 6.º

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

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Por falecimento, interdição ou inabilitação de um sócio;
c) Quando essa quota tenha sido arrestada, penhorada ou por ou-

tra forma posta em circunstância de poder vir a ser vendida judicial-
mente.

2 � A quota amortizada pode figurar no balanço como quota
amortizada, podendo por posterior deliberação dos sócios serem
criadas uma ou várias quotas, em vez da quota amortizada, e desti-
nadas a serem alienadas a sócios ou a terceiros.

ARTIGO 7.º

Todos os sócios podem efectuar suprimentos até ao décuplo do
capital social, dependendo de prévia deliberação a celebração dos
respectivos contratos.

ARTIGO 8.º

1 � A convocação das assembleias gerais deve ser feita por meio
de carta registada com aviso de recepção expedida com a antece-
dência mínima de 15 dias.

2 � A representação voluntária dos sócios nas assembleias gerais
pode ser conferida a qualquer pessoa.

3 � A gerência fica desde já autorizada a proceder ao levanta-
mento do capital depositado, em nome da sociedade, para fazer face
às despesas com a constituição e registo e outros necessários à pros-
secução da sua actividade.

17 de Dezembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Manuel José
Teixeira Leite Veiga. 2001537905

RESIDENCIAL HOTELEIRA DO ARCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cabeceiras de Basto. Matrícula
n.º 225/980305; identificação de pessoa colectiva n.º 504112660;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 1/031031.
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Certifico que, em relação a sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

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

17 de Dezembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Manuel José
Teixeira Leite Veiga. 2001537913

CELORICO DE BASTO

S. F. A. G. � EXPLORAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO
DE GRANITOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrí-
cula n.º 540/040105; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
5/050104.

Certifico que entre Manuel Ramada da Silva, António Manuel de
Magalhães da Silva e Celso Miguel Magalhães da Silva foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

Constituição de sociedade

No dia 29 de Outubro de 2003, no Cartório Notarial de Celorico
de Basto, perante mim, José Manuel Teixeira, notário do concelho,
compareceram como outorgantes:

1.º Manuel Ramada da Silva (número de identificação fiscal
157424081; bilhete de identidade n.º 3947714, de 21 de Maio de
1998, Lisboa), casado com Maria Teresa Fernandes de Magalhães
da Silva sob o regime da comunhão de adquiridos, natural da fregue-
sia e concelho de Mondim de Basto e residente no lugar de Sudres,
freguesia de Gagos, Celorico de Basto;

2.º António Manuel de Magalhães da Silva (número de identifica-
ção fiscal 226705986; bilhete de identidade n.º 11823036, de 13 de
Setembro de 2001-Vila Real), casado com Fernanda Luzia da Mota
Gonçalves sob o regime da comunhão de adquiridos, natural da fre-
guesia de Gagos, Celorico de Basto, e residente no Edifício Milénio,
B, 2.º, esquerdo, freguesia e concelho de Mondim de Basto;

3.º Celso Miguel Magalhães da Silva (número de identificação fis-
cal 232758280; bilhete de identidade n.º 12598944, de 30 de De-
zembro de 1999-Braga), solteiro, maior, natural da dita freguesia de
Gagos, onde reside no lugar de Sudres.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos referidos
bilhetes de identidade.

E pelos outorgantes foi dito que, pela presente escritura, consti-
tuem entre si uma sociedade comercial por quotas, que se regerá pelas
disposições constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma S. F. A. G. � Exploração e
Transformação de Granitos, L.da, e terá a sua sede no lugar de Sudres,
freguesia de Gagos, Celorico de Basto.

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

3 � A sociedade poderá adquirir livremente participações nou-
tras sociedades mesmo que estas tenham objecto diverso do seu.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a fabricação de artigos de granito

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de três quotas, sendo uma no va-
lor nominal de 2000 euros, pertencente ao sócio Manuel Ramada da
Silva, e duas no valor nominal de 1500 euros cada, pertencentes uma
a cada um dos sócios António Manuel de Magalhães da Silva e Celso
Miguel Magalhães da Silva.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e representação da sociedade ficam a cargo
dos gerentes que forem eleitos em assembleia geral.

2 � A gerência poderá ser ou não remunerada, conforme for de-
liberado em assembleia geral.

3 � Ficam desde já designados gerentes os sócios Manuel Ramada
da Silva, António Manuel de Magalhães da Silva e Celso Miguel
Magalhães da Silva.

4 � A sociedade obriga-se com a intervenção de um gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares nas
condições deliberadas em assembleia geral e com o acordo unânime
dos sócios até ao décuplo do capital social.

E por todos os outorgantes foi mais dito:
Que já foi depositado na Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do

Minho, agência de Mondim de Basto, a importância de 5000 euros,
correspondente ao capital social;

Que os gerentes ora designados ficam já autorizados a levantar o
capital social depositado em nome da sociedade na respectiva insti-
tuição bancária para fazer face às despesas de escritura, publicação e
registo bem como à aquisição do equipamento e do material neces-
sários à sua instalação e início de actividade.

Assim o disseram e outorgaram.
Exibido:
O certificado de admissibilidade da firma adoptada, passado em

7 de Outubro de 2003 pelo Registo Nacional de Pessoas Colectivas
do qual consta o NIPCP 506548317.

Foi feita aos outorgantes a leitura desta escritura, a explicação do
seu conteúdo e a advertência da obrigatoriedade do registo deste acto,
dentro de três meses, a contar de hoje, na competente conserva-
tória.

É fotocópia extraída do original que conferi.

9 de Janeiro de 2004. � A Ajudante, Maria Fernanda Carvalho
da Silva Alves. 2006092316

C-30 � ESTUDOS E PROJECTOS DE ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrícula
n.º 244/970522; identificação de pessoa colectiva n.º 503876151;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 8/040105.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuada a
seguinte alteração:

Apresentação n.º 8/040105.
Aumento de capital e alteração parcial de pacto.
Montante após o aumento: 80 000 euros, subscrito em dinheiro

por ambos os sócios com 37 500 euros cada um.
Artigo 3.º
Capital: 80 000 euros.
Sócios e quotas: Fernando Manuel Carvalho de Moura e Adília

Maria da Mota Marinho, cada um com uma de 40 000 euros.

O texto completo do contrato alterado encontra-se depositado
na respectiva pasta.

9 de Janeiro de 2004. � A Ajudante, Maria Fernanda Carvalho
da Silva Alves. 2006092308

GUIMARÃES

EUROCERVEJAS � COMÉRCIO DE BEBIDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 9336;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 62/20040209.

Contrato de sociedade

No 19 de Novembro de 2003, no 1.º Cartório Notarial de Vila
Nova de Famalicão, perante mim, Rui Sérgio Teixeira dos Santos,
notário do Cartório, compareceram como outorgantes Carlos Al-
berto Correia Varela de Almeida e António José de Oliveira Freitas.

Pelos outorgantes foi dito que constituem entre si uma sociedade
comercial por quotas, nos termos dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma EUROCERVEJAS � Comércio de
Bebidas, L.da, tem a sua sede na Rua dos Cutileiros, 2684, sala 8, da
freguesia de Creixomil, concelho de Guimarães.

§ único. Por simples deliberação da gerência a sede da sociedade
poderá ser deslocada para qualquer local dentro do mesmo concelho
ou para concelhos limítrofes, bem como serem estabelecidas filiais,
sucursais, agências, delegações ou outras formas locais de represen-
tação, no território nacional ou estrangeiro.
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2.º

A sociedade tem por objecto comércio de bebidas e produtos ali-
mentares.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e está dividido em duas quotas, sendo uma no valor no-
minal de 4500 euros, pertencente ao sócio Carlos Alberto Correia
Varela de Almeida, e outra no valor nominal de 500 euros, perten-
cente ao sócio António José de Oliveira Freitas.

4.º

1 � A administração da sociedade e a sua representação, em juízo
e fora dele, activa e passivamente, ficam a pertencer ao sócio Car-
los Alberto Correia Varela de Almeida, que desde já fica nomeado
único gerente.

§ 1.º Para obrigar a sociedade, em todos os seus actos, contratos
e documentos de responsabilidade, é necessária e suficiente a assina-
tura do seu único gerente.

§ 2.º Dentro dos poderes de gerência incluem-se os de dar ou tor-
nar de arrendamento quaisquer prédios urbanos ou rústicos, bem como
os de vender ou comprar quaisquer veículos automóveis.

5.º

A cessão total ou parcial de quotas é livre ente os sócios; a cessão
a estranhos carece do consentimento da sociedade, à qual é reserva-
do o direito de preferência, em primeiro lugar, deferindo-se tal di-
reito aos sócios não cedentes, em segundo lugar.

6.º

Os lucros líquidos apurados em cada exercício, depois de retirada
a percentagem destinada à constituição ou reconstrução de reserva
legal, terão o destino que for deliberado em assembleia geral por
maioria dos votos correspondentes ao capital social.

7.º

As assembleias gerais serão convocadas por carta registada com
aviso de recepção, dirigida aos sócios com a antecedência mínima
de 15 dias, desde que a lei não exija outra formalidade.

8.º

Por deliberação da assembleia geral, poderão ser exigidas aos só-
cios prestações suplementares, até ao montante global de 50 000 eu-
ros, sendo as prestações de cada sócio proporcionais à respectiva
participação.

Está conforme o original.

12 de Janeiro de 2004. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 2004534133

FRATERNA � CENTRO COMUNITÁRIO
DE SOLIDARIEDADE E INTEGRAÇÃO SOCIAL, CIPRL

Sede: Largo do Cónego José Maria Gomes, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 40;
identificação de pessoa colectiva n.º 504487620; inscrição n.º 4; nú-
mero e data da apresentação: 42/20040109.

Certifico, com referência à cooperativa em epígrafe, que foi efec-
tuado o registo referente à designação dos órgãos sociais para o trié-
nio de 2003-2005.

Direcção: presidente, Câmara Municipal de Guimarães, represen-
tada por António Magalhães da Silva; secretário, Sol Do Ave, re-
presentada por Marta de Abreu Coutada; tesoureiro, Infantário Nuno
Simões, representado por José Maria Castelar.

Conselho fiscal: presidente, Câmara Municipal de Guimarães, re-
presentada por Manuel Martins Salgado; 1.º vogal, APPC � Asso-
ciação Portuguesa de Paralisia Cerebral, representada por Maria da
Cruz Pereira Neto Rodrigues; 2.º vogal, CERCIGUI � Cooperativa
para a Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados do Conce-
lho de Guimarães, representada por Jacinta do Céu Ramos Silva Van
Der Kellen.

Data da deliberação: 16 de Junho de 2003.

12 de Janeiro de 2004. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004520299

VIAB � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Sede: Avenida de Londres, 114, 3.º, esquerdo,
Creixomil, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 3508;
identificação de pessoa colectiva n.º 502432900; inscrição n.º 4; nú-
mero e data da apresentação: 68/20040108.

Certifico que foi depositada a fotocópia da escritura onde consta
a designação dos órgãos sociais para o quadriénio 2004-2007.

Designação dos órgãos sociais para o quadriénio 2004-2007:
Conselho de administração: presidente, Vítor Manuel da Cunha

Abreu; vogais: Maria Lídia Neves Ferreira de Magalhães Abreu e Maria
Lídia de Magalhães Abreu.

Fiscalização: fiscal único efectivo, Costa, Pinto & Cambão, So-
ciedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por Jorge Rui
Reis de Pinho, revisor oficial de contas; suplente, José Alves da Costa,
revisor oficial de contas.

Data da deliberação: 6 de Janeiro de 2004.

8 de Janeiro de 2004. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 2004520450

A. LOPES & C.A � COMÉRCIO DE CALÇADO, L.DA

Sede: Cruzeiro, Ponte

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 5517;
identificação de pessoa colectiva n.º 503892246; inscrição n.º 4; nú-
mero e data da apresentação: 13/20040108.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi desig-
nado o gerente Fortunato Alberto da Costa Lopes.

9 de Janeiro de 2004. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 2004520388

MIODET � COMÉRCIO, SERVIÇOS
E IMOBILIÁRIA, S. A.

Sede: Rua do Padrão, 676, Mascotelos, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 6840;
identificação de pessoa colectiva n.º 504968513; inscrição n.º 2; nú-
mero e data da apresentação: 37/20031222.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o registo referente à designação dos órgãos sociais para o trié-
nio 2003-2005.

Conselho de administração: administrador-único, Manuel Antó-
nio Pinheiro Mendes.

Fiscalização: fiscal único efectivo, Eliane Gonçalves & Filomena
Folha, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por
Eliane de Fátima Teixeira, revisor oficial de contas; fiscal suplente,
António Magalhães & Carlos Santos, Sociedade de Revisores Ofi-
ciais de Contas, representada por António Monteiro Magalhães,
revisor oficial de contas.

Data da deliberação: 8 de Abril de 2003.

12 de Janeiro de 2004. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2004523603

RIDI � EMPRESA TÊXTIL, L.DA

Sede: Pombais, Guardizela

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 4754;
identificação de pessoa colectiva n.º 503366846; inscrição n.º 5; nú-
mero e data da apresentação: 53/20040108.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o registo de aumento de capital de 680 000 euros e alteração
do pacto social quanto ao artigo 4.º, o qual fica com a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro
e nos diversos valores constantes da escrita, é de 1 000 000 de euros
e corresponde à soma de três quotas, sendo duas quotas iguais, do
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valor nominal de 160 000 euros, pertencentes uma a cada um dos
sócios, Manuel Pereira Alves Rodrigues e Maria Cândida Ferreira
Pinheiro Rodrigues, e a restante quota do valor nominal de
680 000 euros, pertencente à sócia REALFIO � Têxteis, L.da

9 de Janeiro de 2004. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 2004520400

ABÍLIO FERNANDES & C.A, L.DA

Sede: Rua do Dr. Alfredo Pimenta, 6, São Paio, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 1303;
identificação de pessoa colectiva n.º 500716048; averbamentos n.os

1 e 2 à inscrição n.º 1 e inscrições n.os 4 e 6; números e data das apre-
sentações: of. 8 e 9, e 10/20030923.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de alteração parcial do pacto social quanto ao seu artigo 7.º,
que fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 7.º

1 � A administração da sociedade, bem como a sua representa-
ção, competem a ambos os sócios, que desde já ficam nomeados
gerentes.

2 � A sociedade fica vinculada em todos os seus actos e contra-
tos com a intervenção de um só gerente.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais a gerência poderá:
a) Comprar e vender bens móveis e imóveis;
b) Celebrar contratos de locação financeira;
c) Contrair empréstimos, garantindo por hipoteca as correspon-

dentes obrigações.

Certifico ainda que foi também efectuado o registo de cessação de
funções aos cargos de gerentes de Abílio Fernandes e mulher, Filo-
mena de Oliveira de Freitas Fernandes, por renúncia, bem como a
autorização dele, marido, para a manutenção da firma social, em
30 de Dezembro de 2003.

Certifico ainda que foi depositado o texto actualizado do contra-
to da sociedade.

8 de Janeiro de 2004. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2005682543

EMBALAGENS TELEFÉRICO, L.DA

Sede: Rua do Engenheiro Duarte Amaral, 135 (fábrica),
Penselo, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 7912;
identificação de pessoa colectiva n.º 505709104; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 2 e inscrição n.º 4; números e data das apresentações:
40 e 41/20040107.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de alteração parcial do pacto social quanto aos seus arti-
gos 3.º e n.º 2 do 5.º, que ficam com a seguinte redacção:

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, ambas pertencentes ao sócio Hélder António da
Mota Lopes.

ARTIGO 5.º

2 � Porém, fica desde já designado gerente o sócio Hélder Antó-
nio da Mota Lopes.

Certifico ainda que foi também efectuado o registo de cessação de
funções ao cargo de gerente de Ana Maria da Silva Neto, em 20 de
Junho de 2002, por renúncia.

Certifico ainda que foi depositado o texto actualizado do contra-
to da sociedade.

7 de Janeiro de 2004. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2004520361

CUSTÓDIO DE CASTRO LOBO & FILHOS, L.DA

Sede: Rua Alfageme de Santarém, Urgezes, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 875;
identificação de pessoa colectiva n.º 500081824; inscrição n.º 23; nú-
mero e data da apresentação: 42/20040107.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o registo de alteração do pacto social quanto aos artigos 1.º e
2.º, os quais ficam com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade continua com a firma Custódio de Castro Lobo &
Filhos, L.da, e passa a ter a sua sede na Rua de Bernardino Jordão, da
freguesia de Urgezes, do concelho de Guimarães.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na actividade de indústria de funilaria,
pichelaria e construção.

8 de Janeiro de 2004. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 2004520370

REALFIO � TÊXTEIS, L.DA

Sede: Pombais, Guardizela

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 1762;
identificação de pessoa colectiva n.º 501131477; inscrição n.º 5; nú-
mero e data da apresentação: 52/20040108.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o registo de alteração do pacto social, do qual foi-lhe aditado
o artigo 10.º, o qual fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 10.º

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

9 de Janeiro de 2004. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 2004520418

SOCIEDADE DE CONFECÇÕES S. JOÃO
DE CALVOS, L.DA

Sede: São João de Calvos, Lordelo, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 4801;
identificação de pessoa colectiva n.º 503400874; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data das apresentações:
51 e 52/20040109.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de alteração parcial do pacto social quanto aos seus arti-
gos 3.º e n.º 2 do 5.º, que ficam com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas: uma do valor nominal de
4375 euros, pertencente à sócia Carla Manuela Marques Fernandes,
e outra do valor nominal de 625 euros, pertencente ao sócio José
Manuel Pacheco Gonçalves.

5.º

2 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Carla Manuela
Marques Fernandes e José Manuel Pacheco Gonçalves.

Certifico ainda que foi também efectuado o registo de cessação de
funções ao cargo de gerente de Lucinda Pereira Fernandes, em 18 de
Dezembro de 2003, por renúncia.

Certifico ainda que foi depositado o texto actualizado do contra-
to da sociedade.

12 de Janeiro de 2004. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2004520469
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MACEDO & SALGADO, L.DA

Sede: Rua do Arquitecto Marques da Silva,
São Torcato, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 4849;
identificação de pessoa colectiva n.º 503428434; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 6 e inscrição n.º 10; números e data das apresentações:
28 e 29/20040108.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o registo de alteração do pacto social quanto aos artigos 4.º,
5.º e 6.º, os quais ficam com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
25 000 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios, José Abreu
Vieira Salgado e Teresa de Jesus Ribeiro Novais Vieira Salgado.

ARTIGO 5.º

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

2 � Porém, fica desde já designada gerente a sócia Teresa de Jesus
Ribeiro Novais Vieira Salgado e continua designado gerente o sócio
José Abreu Vieira Salgado.

ARTIGO 6.º

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

Mais certifico que consta da escritura de alteração do pacto social
a renúncia à gerência de João de Amorim Vieira.

8 de Janeiro de 2004. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 2004520396

F. B. S. � COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Avenida de Londres, 396, São Paio

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 5782;
identificação de pessoa colectiva n.º 504161997; inscrição n.º 3; nú-
mero e data da apresentação: 54/20040108.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o registo de alteração do pacto social quanto ao artigo 3.º, o
qual fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade consiste em instalações especiais de áudio
e vídeo profissional e comércio a retalho de instrumentos musicais,
discos, cassetes, produtos similares, aparelhos de rádio, televisão e
vídeo, edição de gravações de som, reprodução de gravações de som,
produção, gestão e organização de espectáculos teatrais e musicais.

8 de Janeiro de 2004. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 2004520426

RIEKER PORTUGUESA � FÁBRICA DE CALÇADO, L.DA

Sede: Rua de Pedro Álvares Cabral, bloco A, 5.º, B, Creixomil

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 8503;
identificação de pessoa colectiva n.º 501114130; inscrição n.º 28; nú-
mero e data da apresentação: 77/20040108.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o registo de alteração do pacto social quanto aos artigos 2.º e
6.º, os quais ficam com a seguinte redacção:

ARTIGO 6.º

1 � O capital social, integralmente realizado, é de
2 000 000 de euros, encontrando-se dividido em duas quotas: uma
com o valor nominal de 1 480 000 euros, pertencente à sócia Rieker
Gruppe Holding AG, e outra com o valor nominal de 520 euros, per-
tencente à sócia Markus Rieker, GmbH.

Que, na mesma qualidade e de acordo com o deliberado na referi-
da assembleia geral de sócios, rectifica, concretizando o artigo 2.º
do respectivo contrato de sociedade, no sentido de incluir a referên-
cia ao edifício onde se localiza a sede social da sociedade, passando
aquele artigo a ter a seguinte redacção rectificada:

ARTIGO 2.º

A sede social é na Rua de Pedro Álvares Cabral, Edifício Pedro
Álvares Cabral, bloco, A, 5.º, B, freguesia de Creixomil, concelho de
Guimarães.

8 de Janeiro de 2004. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 2006255517

GUIPOLIS � ARQUITECTURA E URBANISMO, L.DA

Sede: Rua do Sardoal, 173, Costa

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 9334;
identificação de pessoa colectiva n.º 504767615; inscrição n.º 4; nú-
mero e data da apresentação: 58/20040108.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o registo de alteração do pacto social quanto aos artigos 1.º,
n.º 1, 2.º, n.º 1, e 3.º, os quais ficam com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma GUIPOLIS � Arquitectura e
Urbanismo, L.da, e tem a sua sede na Rua do Sardoal, 173, da fregue-
sia de Costa, do concelho de Guimarães.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o desenvolvimento de trabalhos nas
áreas de planeamento, ambiente, arquitectura, urbanismo, engenha-
ria e gestão de obras.

ARTIGO 3.º

O capital social, integramente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, dividido em duas quotas iguais de 2500 euros cada uma, perten-
centes cada uma delas a cada um dos sócios, Pedro Miguel Lopes
Ferreira Reguengo da Luz e Camila Cristina Peixoto Castro.

9 de Janeiro de 2004. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 2004520434

SALGADO & CARDOSO, L.DA

Sede: Gandra, Silvares

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 2983;
identificação de pessoa colectiva n.º 502014334; inscrições n.os 2 e
3; números e data das apresentações: 60/61/20040108.

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

Mais certifico que consta da acta de dissolução a designação do
secretário, Dr. Hélder Abílio Dias Tavares Brito, e secretário su-
plente, José da Silva Matos.

9 de Janeiro de 2004. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 2004520442

CONSTRUÇÕES PONTIDO, L.DA

Sede: Pontido, Selho (São Cristóvão)

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 4932;
identificação de pessoa colectiva n.º 503497193; inscrição n.º 4; nú-
mero e data da apresentação: 56/20040109.

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

12 de Janeiro de 2004. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 2004520477
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TAIPFERRO CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Souto, Souto Maria

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 8162;
identificação de pessoa colectiva n.º 505908450; inscrição n.º 2; nú-
mero e data da apresentação: 34/20040107.

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

8 de Janeiro de 2004. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 2004520353

ANTÓNIO LUÍS & MARIA ANTÓNIA, L.DA

Sede: Rua de João XXI, 245, São Paio

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 7915;
identificação de pessoa colectiva n.º 505784289; inscrição n.º 2; nú-
mero e data da apresentação: 33/20040107.

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

8 de Janeiro de 2004. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 2004520337

URBIMARQUES � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Sede: Reis, Selho (São Jorge), Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 4006;
identificação de pessoa colectiva n.º 502867868; inscrição n.º 12; nú-
mero e data da apresentação: 51/20031217.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o registo de aumento de capital, do montante de 1 260 000 eu-
ros, subscrito em dinheiro, mediante a emissão de 252 000 novas
acções, com o valor nominal de 5 euros cada uma, alterando os ar-
tigos 2.º ao qual é aditado o § único, 3.º, 5.º, 6.º, 9.º ao qual é adita-
do o § 3.º, 10.º ao qual é aditado o § 3.º, e 13.º, pacto social, que
ficam com a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

§ único. A sociedade, mediante deliberação do conselho de admi-
nistração, poderá adquirir participações em sociedades com objecto
diferente, em sociedades reguladas por leis especiais ou em agrupa-
mentos complementares de empresas.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 1 500 000 euros e encontra-se representado
por 300 000 acções nominativas, no valor nominal de 5 euros cada
uma.

a) As acções serão escriturais ou incorporadas em títulos repre-
sentativos de 1, 10, 20, 50, 100, 1000 e 10 000 acções;

b) Os títulos representativos das acções, serão autenticados com
o carimbo da sociedade e assinados por dois membros do conselho
de administração, podendo as assinaturas ser de chancela;

c) Por deliberação tomada em assembleia geral, por unanimidade,
por uma ou mais vezes, poderão ser exigidas aos accionistas presta-
ções acessórias, em dinheiro, na proporção das respectivas acções,
até ao montante máximo e global de 1 500 000 euros.

§ único. As prestações acessórias não vencerão juros ou qualquer
outra espécie de remuneração.

ARTIGO 5.º

A sociedade disporá dos seguintes órgãos sociais:
a) Mesa da assembleia geral, que será composta por um presiden-

te e um secretário;
b) Conselho de administração, composto por cinco administrado-

res um dos quais será o presidente;
c) Órgão de fiscalização � a fiscalização da sociedade competirá

a um fiscal único eleito quadrienalmente, podendo ser reeleito.

ARTIGO 6.º

Os órgãos sociais serão eleitos por períodos de quatro anos, pela
assembleia geral, podendo ser reeleitos.

ARTIGO 9.º

§ 3.º O conselho de administração reunirá ordinariamente, pelo
menos, uma vez por ano, e extraordinariamente sempre que convo-
cado pelo presidente ou por dois administradores.

ARTIGO 10.º

§ 3.º A assembleia geral reunirá ordinariamente para apreciar e
deliberar sobre o relatório de gestão e contas do exercício e para
fins eleitorais, nos anos em que os estatutos o exijam, entre Janeiro
e Março de cada ano, e, extraordinariamente, quando for convocada
pelo seu presidente, por iniciativa própria ou a requerimento do órgão
de fiscalização, ou de um número de accionistas que possuam acções
correspondentes a, pelo menos, 5 % do capital social.

ARTIGO 13.º

Ficam nomeados para o quadriénio 2003-2006 os seguintes ór-
gãos sociais:

a) Mesa da assembleia geral: presidente, Joaquim Alexandre Sala-
zar Marques, casado, residente no lugar da Alegria, freguesia de
Pedome, concelho de Vila Nova de Famalicão; secretária, Maria
Manuela Fernandes Marques, divorciada, residente na Avenida de D.
João IV, nesta cidade;

b) Conselho de administração: presidente, Joaquim Sampaio da
Silva Marques, casado, residente na Rua de Oneca Mendes, freguesia
de Creixomil, deste concelho; administradores: José Sampaio da Sil-
va Marques, casado, residente no lugar dos Reis, freguesia de Selho
(São Jorge), deste concelho, Armando do Rosário da Silva Marques,
casado, residente na Rua da Circunvalação, referida freguesia de Selho
(São Jorge), José da Silva Cerejeira Reis, casado, residente no lugar
de Carvalheiro, mencionada freguesia de Pedome, e José Carlos Sa-
lazar Marques, casado, residente no lugar do Peixoto, dita freguesia
de Selho (São Jorge);

c) Órgão de fiscalização: fiscal único, Ribeiro Pires & Sousa, So-
ciedade de Revisores Oficiais de Contas, com sede na Rua de Sá da
Bandeira, 726, 3.º, direito, Porto, representada por Joaquim Manuel
Ribeiro da Silva, casado, revisor oficial de contas, inscrito na Lista
dos Revisores Oficiais de Contas sob o n.º 940, com domicílio pro-
fissional na sede da sociedade; suplente, Rui Alberto Machado de
Sousa, casado, revisor oficial de contas, inscrito na Lista dos Revi-
sores Oficiais de Contas sob o n.º 668.

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo e actualiza-
do do contrato social.

18 de Dezembro de 2003. � O Ajudante, José Augusto de Oli-
veira Varela. 2001922841

PÓVOA DE LANHOSO

JOÃO OLIVEIRA & BRÁS � CALCETEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Lanhoso. Matrícula
n.º 785/20040108; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
2/20040108.

Certifico que entre João Francisco de Oliveira, casado com Er-
melinda Oliveira Pereira na comunhão de adquiridos, e Matias Brás
de Oliveira, casado com Agostinha de Barros Rodrigues Oliveira na
comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, que
se rege pelo seguinte contrato.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de João Oliveira & Brás �
Calceteiros, L.da

2 � Tem a sua sede no lugar de Fijó, freguesia de Geraz do Minho,
concelho da Póvoa de Lanhoso.

3 � Por deliberação da gerência, poderá a sede social ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e, bem
assim, criar, manter ou suprimir filiais ou outras formas de repre-
sentação social.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em calceteiros.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas do valor nominal de 2500 eu-
ros, pertencentes uma a cada um dos sócios.
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2 � A sociedade poderá exigir aos sócios, mediante deliberação
unânime, prestações suplementares ao capital até ao montante glo-
bal de 100 000 euros.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar, vender e trocar automóveis de e para a sociedade;
b) Celebrar quaisquer contratos de leasing ou outros semelhantes;
c) Tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como alterar ou

rescindir os respectivos contratos;
d) Adquirir por trespasse, quaisquer estabelecimentos comerciais

para prosseguir o fim estatutário;
e) Confessar, desistir ou transigir em juízo.

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 preferência, em primeiro lugar à sociedade e, em segundo, aos
sócios não cedentes, na proporção das quotas de que ao tempo se-
jam titulares.

ARTIGO 6.º

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

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

em processo judicial, administrativo ou fiscal;
c) Falência, interdição ou inabilitação do titular;
d) Cessão a estranhos sem o consentimento da sociedade.
2 � Excluído o caso de acordo, o direito de amortizar caduca se

não for deliberado no prazo de 90 dias contados do trânsito em jul-
gado da sentença que decretou a falência, a insolvência ou a interdi-
ção, ou ainda do conhecimento das demais circunstâncias referidas
nas alíneas do n.º 1 deste artigo.

3 � O preço da amortização será o que resultar de um balanço
especial, na altura efectuado, e será pago em quatro prestações tri-
mestrais, vencendo-se a primeira nos 30 dias imediatos à delibera-
ção; as restantes vencerão juros à taxa de desconto do Banco de
Portugal.

Está conforme o original.

9 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Gon-
çalves Lopes Fernandes. 2002782792

FERNANDO LEMOS, TERRAPLANAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Lanhoso. Matrícula
n.º 398/980312; identificação de pessoa colectiva n.º 504107542;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 3/09012004.

Certifico que, pela inscrição n.º 2, foi registada a dissolução e
encerramento da liquidação da sociedade em epígrafe.

Data da aprovação de contas: 31 de Dezembro de 2003.

Está conforme o original.

12 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Gon-
çalves Lopes Fernandes. 2002782814

BRAGANÇA
BRAGANÇA

AUTO LAVAGEM, SAMPAIO & MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 1608/
070104; número e data da apresentação: 5/070104.

Certifico que entre Luís Manuel Pinela de Morais Sampaio, sol-
teiro, maior, e Rui Manuel Pires Martins, solteiro, maior, foi cons-

tituída uma sociedade comercial por quotas, que se rege nos termos
seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Auto Lavagem, Sampaio &
Martins, L.da, e tem a sua sede em Bragança, na Zona Industrial das
Cantarias, lote 159, na freguesia da Sé, concelho de Bragança.

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

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a lavagem de automóveis, mudança
de óleos e filtros.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas, iguais, no valor nominal de
2500 euros, cada uma delas pertencentes a cada um dos sócios, Luís
Miguel Pinela de Morais Sampaio e Rui Manuel Pires Martins.

ARTIGO 4.º

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

2 � Poderão igualmente ser exigidas aos sócios prestações suple-
mentares de capital até ao montante de 5000 euros.

ARTIGO 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 nomeados gerentes os sócios, Luís Miguel
Pinela de Morais Sampaio e Rui Manuel Pires Martins.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura conjunta dos geren-
tes.

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 fa-
vor, fianças, abonações, nem em quaisquer actos semelhantes, estra-
nhos ao objecto social.

ARTIGO 6.º

1 � A transmissão de quotas ou parte de quotas a não sócios,
depende do consentimento prévio da sociedade, gozando então os
sócios não cedentes, nas concessões onerosas, do direito de prefe-
rência.

2 � O sócio que pretenda ceder a sua quota, ou parte dela, a ter-
ceiros, dará conhecimento à sociedade e aos demais sócios, por es-
crito, dos termos da pretendida cessão, identificando o cessionário,
o preço e as demais condições de pagamento da mesma, a fim de
obter o consentimento da sociedade para aquela cessão e de propor-
cionar 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.

ARTIGO 7.º

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

a) Por falência, insolvência, morte ou interdição do sócio titular.
b) Se o respectivo titular a ceder em infracção ao disposto na

cláusula 6.ª;
c) Quando a quota for arrestada, arrolada, penhorada ou, em ge-

ral, apreendida judicial ou administrativamente.
2 � A contrapartida da amortização no caso previsto na alínea b)

do número anterior, 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 terceiros.

9 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 2005111597



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 54 � 4 de Março de 20045066-(60)

NRT NORTE � RÁDIO E TELEVISÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 1609/
040108; identificação de pessoa colectiva n.º 504500457; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 10/040108.

Certifico que o pacto da sociedade acima referenciada foi altera-
do nos termos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma NRT Norte � Rádio e Televisão, L.da,
com sede na Avenida de Sá Carneiro, Edifício Celas, lojas A-H, 1.º,
da cidade de Bragança.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 eu-
ros, pertencendo uma a cada um dos sócios, Cristina Manuela Gon-
çalves Fernandes e Vítor José Gonçalves Fernandes.

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

8 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Luísa Josefa Belo
Pinto. 2005111490

CISDOURO � CONSTRUÇÕES E OBRAS
PÚBLICAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 513/
890724; identificação de pessoa colectiva n.º 501397035; inscrição
n.º 7; número e data da apresentação: 8/040108.

Certifico que o pacto da sociedade acima referenciada foi altera-
do nos termos seguintes:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
1 500 000 euros, representado por 300 000 acções, cada uma com
o valor nominal de 5 euros.

ARTIGO 5.º

2 � Haverá títulos de 1, 5, 50, 100, 500, 1000, 2000, 5000,
10 000, 20 000 e 50 000 acções.

ARTIGO 15.º

A sociedade obriga-se com a assinatura conjunta de dois adminis-
tradores, ou com a assinatura do administrador-delegado, excepto
em casos de mero expediente em que é suficiente a assinatura de um
administrador.

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

8 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Luísa Josefa Belo
Pinto. 2005111473

ANTÓNIO AUGUSTO AFONSO & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 484/
880523; identificação de pessoa colectiva n.º 501983112; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 9/040108.

Certifico que a sociedade acima referenciada se encontra dissolvi-
da e encerrada a sua liquidação, tendo sido aprovadas as contas em
31 de Outubro de 2002.

8 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Luísa Josefa Belo
Pinto. 2005111481

MIRANDA DO DOURO

ALBERGARIA O MIRANDÊS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Douro. Matrícula
n.º 126/960517; identificação de pessoa colectiva n.º 503638331;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 2/040114.

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

Aumento de capital e alteração parcial do contrato:
Artigo alterado: 3.º, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
205 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, cada uma
no valor nominal de 102 500 euros, pertencentes uma a cada um
dos sócios, José Francisco Miguel e Irene do Rosário Afonso Mi-
guel.

Mais certifico que foi depositado, na pasta própria da sociedade o
texto completo do contrato alterado, na sua redacção actualizada.

Conferida. Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Alegria
da Igreja Firmino Lopes. 2001711115

MIRANDELA

SOCIEDADE AGRÍCOLA A CAPELA
DOS OLIVIAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Mirandela. Matrícula n.º 685/
010314; inscrição n.º 6.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do seguinte acto de registo:

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 400 000 euros e fica dividido em 4000 acções com o valor
nominal de 100 euros cada.

14 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Antónia da
Assunção Rodrigues. 2004991852

CASTELO BRANCO
BELMONTE

ANTÓNIO MARTINS TEIXEIRA � SOCIEDADE
DE TRANSPORTES, L.DA

Sede: Casal de São Domingos, Caria, Belmonte

Conservatória do Registo Comercial de Belmonte. Matrícula n.º 157/
970911; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 1/040109.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi regis-
tado o seguinte facto:

Dissolução e encerramento da liquidação:
Data da aprovação das contas: 30 de Setembro de 2003.

Conferida, está conforme.

15 de Janeiro de 2004. � A Conservadora Interina, Aida Maria
Porfírio Mendes. 2001534850

FUNDÃO

VILAÇA & LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 41/
601213; identificação de pessoa colectiva n.º 500299218; averba-
mento n.º 10 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 12; números e data das
apresentações: of. 6 e 7/20031027.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram efec-
tuados os seguintes actos de registo:

1) Cessação de funções do gerente, Amílcar Vinhas Martins, por
renúncia.

Data: 16 de Setembro de 2003;
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2) Foi parcialmente alterado o contrato social, ficando, em con-
sequência, os artigos 3.º, 4.º e 9.º com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
12 469,94 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de
6234,97 euros, sendo uma de cada sócio, Emídio Augusto Martins e
Carla Sofia Oliveira Martins.

ARTIGO 8.º

1 � A gerência e administração da sociedade ficam a cargo de
ambos os sócios, sendo a sócia Carla Sofia Oliveira Martins neste
acto nomeada gerente.

ARTIGO 9.º

Para a sociedade ficar obrigada em todos os actos e contratos é
suficiente a assinatura de qualquer um deles.

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

Conferida, está conforme.

12 de Janeiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
da Silva Costa. 2002722366

PAULO DOS SANTOS GONÇALVES � SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 1160/
20031204; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
20031204.

Certifico que Paulo dos Santos Gonçalves, casado com Maria de
Fátima Tomé Abrantes Gonçalves em comunhão de adquiridos, cons-
tituiu a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta afirma Paulo dos Santos Gonçalves � Socie-
dade Unipessoal, L.da, e tem a sua sede social na Rua do Castelo, 13,
na freguesia da Capinha, concelho do Fundão.

§ único. A gerência da sociedade poderá deslocar a sede social
dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a hotelaria.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em nu-
merário, é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor
nominal, pertencente ao sócio Paulo dos Santos Gonçalves.

2 � Ao sócio poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de cinco vezes o capital.

ARTIGO 4.º

A gerência e administração da sociedade ficam a cargo do único
sócio, Paulo dos Santos Gonçalves ora nomeado gerente obrigando-
-se a sociedade em todos os actos e contratos com a sua assinatura.

Conferida, está conforme.

12 de Janeiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
da Silva Costa. 2002722587

BIO TURISMO CASA DA EIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 1155/
20031112; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/
20031112.

Certifico que entre José Braz Anselmo, casado com Maria Isabel
Lourenço de Carvalho Anselmo em comunhão de adquiridos, Maria
Isabel Lourenço de Carvalho Anselmo e Gabriela Maria Carvalho de

Oliveira foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
contrato seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma Bio Turismo Casa da Eira, L.da, e vai
ter a sua sede na Largo de João José Vitória Forte, sem número de
policia, na freguesia de Peroviseu, do concelho do Fundão.

§ único. A gerência da sociedade fica desde já autorizada a deslo-
car a sede da sociedade para outro lugar dentro do mesmo concelho
ou para qualquer outro dentro do território nacional e bem assim
criar sucursais, filiais, agências ou outras formas de representação
dentro do mesmo País.

2.º

A sociedade tem por objecto o turismo no espaço rural (local de
alojamento de curta duração).

3.º

O capital social, integralmente subscrito e já realizado em dinhei-
ro, é de 5000 euros, correspondente a 1 002 410$, e está dividido
em três quotas: uma de 2500 euros, equivalente a 501 205$, perten-
cente a sócia Gabriela Maria Carvalho de Oliveira, e duas de 1250 eu-
ros, equivalentes a 250 602$, pertencentes uma a cada um dos só-
cios José Brás Anselmo e Maria Isabel Lourenço Carvalho Anselmo.

4.º

A gerência e administração da sociedade ficam a cargo dos sócios
José Braz Anselmo e Maria Isabel Lourenço Carvalho Anselmo, que
desde já são designados gerentes, obrigando-se a sociedade em todos
os actos e contratos com a assinatura de qualquer um deles.

5.º

A cessão de quotas entre sócios ou a favor de descendentes dos
mesmos é livre. Porém a cessão a estranhos depende do consenti-
mento da sociedade, à qual se reserva, em primeiro lugar, e aos res-
tantes sócios, em segundo lugar, o direito de preferência na aquisi-
ção.

Conferida, está conforme.

12 de Janeiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
da Silva Costa. 2002722420

RÁDIO JF, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 671/
960920; identificação de pessoa colectiva n.º 503732036; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 8 e inscrição n.º 9; números e data das
apresentações: 9 e 10/20031117.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram efec-
tuados os seguintes actos de registo:

1) Cessação de funções dos gerentes, Ana de Lurdes Duarte Gon-
çalves Mendonça da Silva e Fernando Manuel Paulouro das Neves,
por renúncia.

Data: 15 de Agosto de 2003;
2) Nomeação do gerente não sócio, Manuel Coelho Gonçalves

Soares, casado.
Data: 15 de Agosto de 2003.

Conferida, está conforme.

16 de Janeiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
da Silva Costa. 2002722765

TRANSERRAMAR � VIAGENS E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 230/
830519; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 5/20031117.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi aumen-
tado o capital em 99 759,96 euros, realizado em dinheiro e subscri-
to por Auto Transportes do Fundão, S. A., tendo sido alterado o seu
contrato social quanto ao artigo 3.º, o qual ficou com a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e já realizado em dinhei-
ro, é de 99 759 euros e 96 cêntimos, dividido em sete quotas: uma
de 2493 euros e 99 cêntimos, pertencente em comum às sócias Maria
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Manuela Almeida da Fonseca Lopes Dias e Maria Lucília Almeida
da Fonseca Marques, duas de 1246 euros e 99 cêntimos cada uma,
pertencentes uma a cada uma das sócias atrás referidas, duas de
1661 euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios Antó-
nio Augusto Nabinho Antunes Pião e Maria de Fátima Nabinho An-
tunes Marques dos Santos, uma de 1665 euros e 99 cêntimos, per-
tencente em comum e sem determinação de parte ou de direito a
favor de Filipe António Douglas Ramage Antunes, Verónica Maria
Douglas Ramage Antunes e Susana Maria Douglas Ramage Antunes,
e uma de 89 784 euros, pertencente a Auto Transportes do Fundão,
S. A.

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

Conferida, está conforme.

16 de Janeiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
da Silva Costa. 2002722463

CIDADE SERRA � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 223/
830304; identificação de pessoa colectiva n.º 501379029; inscrição
n.º 7; número e data da apresentação: 4/20031027.

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

Dissolução da sociedade.
Prazo para a liquidação: 3 anos a contar de 23 de Setembro de

2003.

Conferida, está conforme.

7 de Janeiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto da
Silva Costa. 2002722340

SERTÃ

AUTO MODELAR DE CERNACHE, L.DA

Sede: Cernache do Bonjardim, Sertã

Conservatória do Registo Comercial da Sertã. Matrícula n.º 137/720425;
identificação de pessoa colectiva n.º 500036292; inscrição n.º 34; nú-
mero e data da apresentação: 5/031210.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que, em relação à sociedade em epígrafe, fo-
ram efectuados os seguintes actos de registo:

Alteração parcial do pacto social quanto aos artigos 4.º e 6.º, e
eliminado o n.º 6 do artigo 9.º, que passam a ter a seguinte redacção:

4.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro e já entrado
na caixa social, é de 199 519 euros e 16 cêntimos, dividido em três
quotas: uma com o valor nominal de 69 831 euros e 71 cêntimos,
pertencente ao sócio António Marques Lopes, outra de igual valor
de 69 831 euros e 71 cêntimos, pertencente à sócia Maria de Fáti-
ma da Silva Ferreira Lopes, e a restante com o valor nominal de
59 855 euros e 74 cêntimos, pertencente ao sócio Alexandre Diogo
Ferreira Lopes.

6.º

A gerência pertence aos sócios António Marques Lopes e Maria
de Fátima da Silva Ferreira Lopes, já gerentes e ao sócio Alexandre
Diogo Ferreira Lopes, que desde já é nomeado gerente.

9.º

1 � (Inalterado.)
2 � (Inalterado.)
3 � (Inalterado.)
4 � (Inalterado.)
5 � (Inalterado.)
6 � (Eliminado.)

Conferi. Está conforme.

13 de Janeiro de 2004. � A Conservadora, Gina Maria Barata
dos Reis. 2003449299

SOMSER � SOCIEDADE MADEIRAS DA SERTÃ, L.DA

Sede: Mougueira, Sertã

Conservatória do Registo Comercial da Sertã. Matrícula n.º 601/98042;
identificação de pessoa colectiva n.º 504140000; inscrição n.º 5; nú-
mero e data da apresentação: 1/031204.

Certifico, para 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:

1 � Pela apresentação n.º 1/031204.
Nomeação de gerente.
Gerente nomeada: Manuela da Conceição Lopes Cardoso.
Data da deliberação: 1 de Abril de 2000.

Conferi. Está conforme.

12 de Janeiro de 2004. � A Conservadora, Gina Maria Barata
dos Reis. 2003449256

TÁXI MIGUEL MARTINS, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Serrada Nova, Nesperal, Sertã

Conservatória do Registo Comercial da Sertã. Matrícula n.º 852/031215;
identificação de pessoa colectiva n.º 505440806; inscrição n.º 4; nú-
mero e data da apresentação: 7/031215.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que, em relação à sociedade em epígrafe, fo-
ram efectuados os seguintes actos de registo:

Inscrição n.º 4 � apresentação n.º 7/031215.
Facto: alteração parcial do pacto social, com transformação em

sociedade unipessoal.
Artigos alterados: 1.º, n.os 1 e 2, 2.º, 3.º e 4.º a seguir descritos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Táxi Miguel Martins, Unipes-
soal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no lugar de Serrada Nova, fregue-
sia de Nesperal, concelho da Sertã.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade é o de transporte público de aluguer em
veículos automóveis ligeiros de passageiros � transporte em táxi.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos diver-
sos valores da escrita, é de 5000 euros, dividido em duas quotas iguais
de 2500 euros cada, dele sócio, Miguel Ângelo Lopes Mendes Mar-
tins.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo e fora
dele, activa e passivamente, remunerada ou não, conforme delibera-
do pela sociedade, ficam a pertencer ao sócio Miguel Ângelo Lopes
Mendes Martins, bastando a sua assinatura para obrigar a sociedade
em todos os seus actos e contratos e ainda ao não sócio, não remu-
nerado José António de Jesus Gonçalves.

Conferi. Está conforme.

13 de Janeiro de 2004. � A Conservadora, Gina Maria Barata
dos Reis. 2003449280

ADMITOC � CONSULTORIA, L.DA

Sede: Rua de Cândido dos Reis, 76, Sertã

Conservatória do Registo Comercial da Sertã. Matrícula n.º 853/031217;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/031217.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que entre Fátima Maria Prates Carreira Ra-
mos, casada com Reinaldo Aurélio Ferraz Ramos na comunhão de
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adquiridos, e Serras & Ambrósio � Contabilidade e Organização
Empresas, L.da, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ADMITOC � Consultoria, L.da,
e tem a sua sede na Rua de Cândido dos Reis, 76, vila, freguesia e
concelho da Sertã.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços na área da
contabilidade, consultoria fiscal e consultoria para os negócios de
gestão e comércio de equipamento informático.

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 Fátima Maria Prates Carreira Ramos e Serras & Ambrósio �
Contabilidade e Organização Empresas, L.da

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em
assembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes a sócia Fátima
Maria Prates Carreira Ramos e o não sócio Joaquim António Lopes
Serras, ora outorgante, este por indicação da sócia Serras &
Ambrósio � Contabilidade e Organização Empresas, L.da

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual ao décuplo do capital social, desde que
deliberado por unanimidade dos votos correspondentes ao capital
social.

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

Disposição transitória

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

Conferi. Está conforme.

12 de Janeiro de 2004. � A Conservadora, Gina Maria Barata
dos Reis. 2003449230

COIMBRA
COIMBRA

HABITATRIX � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9234;
identificação de pessoa colectiva n.º 506117642.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas referentes ao ano de 2002.

7 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 2003555951

FIGUEIRA DA FOZ

O REGADOR � COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO
DE PRODUTOS DE JARDINAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2003/961203; identificação de pessoa colectiva n.º 503787086;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 13/20031231.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de dissolução e encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 15 de Novembro de 2003.

Conferida, está conforme.

14 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
2003316264

J. MONTEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1741/940719; identificação de pessoa colectiva n.º 503238201;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 3/20031231.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de dissolução e encerramento da liquidação.

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

Conferida, está conforme.

16 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
2003316310

QUERIDO & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula n.º 773/
820331; identificação de pessoa colectiva n.º 501254315; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 8/20040105.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de dissolução e encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 29 de Dezembro de 2003.

Conferida, está conforme.

14 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Natália Maria
Gaspar Carlos Ferreira Gomes. 2003316191

BATEVILAS � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1685/931229; identificação de pessoa colectiva n.º 503110892;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 1/20040105.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado o
artigo 2.º, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no exercício das actividades de constru-
ção civil e obras públicas, nomeadamente construção, transforma-
ção e reparação de edifícios, de compra e venda de bens imóveis e
revenda dos adquiridos para esse fim e de agências prediais.

O texto do contrato actualizado encontra-se depositado na pasta
respectiva.

Conferida, está conforme.

13 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Natália Maria
Gaspar Carlos Ferreira Gomes. 2003316183

ATLANTICNORDIKO � COMÉRCIO DE BACALHAU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2839/20020510; identificação de pessoa colectiva
n.º 506167160; inscrição n.º 4; número e data da apresentação:
15/20040107.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 10 de Dezembro de 2003.

Conferida, está conforme.

20 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Natália Maria
Gaspar Carlos Ferreira Gomes. 2003316221

GERMANO & MORAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula n.º 952/
860205; identificação de pessoa colectiva n.º 501670521; inscrição
n.º 12; número e data da apresentação: 13/20040107.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 30 de Outubro de 2003.

Conferida, está conforme.

14 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Natália Maria
Gaspar Carlos Ferreira Gomes. 2003316205

M. SOMERO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2877/20020802; identificação de pessoa colectiva n.º 506254089;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 14/20040107.

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

Dissolução.
Prazo para à liquidação: três anos a contar de 10 de Dezembro de

2003.

Conferida, está conforme.

20 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Natália Maria
Gaspar Carlos Ferreira Gomes. 2003316230

URSOLÂNDIA � COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO
INFANTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2388/990930; identificação de pessoa colectiva n.º 504670735;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 12/20031231.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 29 de Dezembro de 2003.

Conferida, está conforme.

13 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Natália Maria
Gaspar Carlos Ferreira Gomes. 2003316175

CENTRO HÍPICO DE QUIAIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1221/900131; identificação de pessoa colectiva n.º 502298014;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 15 e inscrição n.º 20; números e data
das apresentações: 11 e 12/20040107.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
do os seguintes registos:

Cessação de funções da gerente, Maria Gabriela de Almeida Lo-
pes, por renúncia, em 31 de Dezembro de 2003;

Designação de gerente de José Manuel Neves Vieira Marques, ca-
sado, residente na Rua de Severo Biscaia, 5, 1.º, esquerdo, São Julião,
Figueira da Foz.

Data de deliberação: 2 de Janeiro de 2004.

Conferida, está conforme.

20 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Natália Maria
Gaspar Carlos Ferreira Gomes. 2003316248

LOUSÃ

SODILAVE � SOCIEDADE DISTRIBUIDORA
DE AZEITES, ÓLEOS E LIXÍVIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 305/820108;
identificação de pessoa colectiva n.º 501225927; número e data: P/
C 64/26062003.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas de sociedade em epígrafe res-
peitantes ao ano de 2002.

9 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2000207251

ERSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 897/020507;
identificação de pessoa colectiva n.º 506024431; número e data: P/
C 63/25062003.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas de sociedade em epígrafe res-
peitantes ao ano de 2002.

9 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2003733035

AUTO MECÂNICA POPULAR DA LOUSÃ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 144/720411;
identificação de pessoa colectiva n.º 500036098; número e data da
apresentação: P/C 62/25062003.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas de sociedade em epígrafe res-
peitantes ao ano de 2002.

9 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2003733027

ANÍBAL ANTUNES BANDEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 422/861103;
identificação de pessoa colectiva n.º 501736778; número e data: P/
C 75/26062003.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas de sociedade em epígrafe res-
peitantes ao ano de 2002.

9 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2003733167

CONSTRUÇÕES � MANUEL LOURENÇO FRANCISCO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 859/010822;
identificação de pessoa colectiva n.º 505727196; número e data: P/
C 74/26062003.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas de sociedade em epígrafe res-
peitantes ao ano de 2002.

9 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2003733108

J. CARRANCA REDONDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 184/770328;
identificação de pessoa colectiva n.º 500647631; número e data: P/
C 70/26062003.
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Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas de sociedade em epígrafe res-
peitantes ao ano de 2002.

9 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2003733094

LOUSANTÉCNICA � MÁQUINAS
E EQUIPAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 645/950525;
identificação de pessoa colectiva n.º 503423157; número e data: P/
C 79/26062003.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas de sociedade em epígrafe res-
peitantes ao ano de 2002.

9 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2003733213

CONDE FOZ DE AROUCE VINHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 923/021212;
identificação de pessoa colectiva n.º 504754351; número e data: P/
C 72/26062003.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas de sociedade em epígrafe res-
peitantes ao ano de 2002.

9 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2003733175

BRUMAN � SERVIÇOS ÓPTICOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 863/010830;
identificação de pessoa colectiva n.º 505464276; número e data: P/
C 71/26062003.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas de sociedade em epígrafe res-
peitantes ao ano de 2002.

9 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2003733140

JOÃO DOS SANTOS MOREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 353/830311;
identificação de pessoa colectiva n.º 501365354; número e data: P/
C 80/26062003.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas de sociedade em epígrafe res-
peitantes ao ano de 2002.

9 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2003733361

TERBAN � COMPRA E VENDA DE BENS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 598/930716;
identificação de pessoa colectiva n.º 500434166; número e data: P/
C 78/26062003.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas de sociedade em epígrafe res-
peitantes ao ano de 2002.

9 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2003733205

ANIBAN � TRANSPORTES DA LOUSÃ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 524/900321;
identificação de pessoa colectiva n.º 502315520; número e data: P/
C 77/26062003.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas de sociedade em epígrafe res-
peitantes ao ano de 2002.

9 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2003733191

CONSTRUÇÕES BANDEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 471/880916;
identificação de pessoa colectiva n.º 502037741; número e data: P/
C 76/26062003.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas de sociedade em epígrafe res-
peitantes ao ano de 2002.

9 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2003733183

PRINCESA PERALTA � EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOS, HOTELEIROS E CULTURAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 839/010327;
identificação de pessoa colectiva n.º 505402750; averbamentos n.os

1 e 2 à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 6; números e data das apresen-
tações: 1, 2 e 3/031212.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
Cessação de funções de gerente de Marília de Fátima Quental

Martins Gonçalves.
Causa: renúncia.
Data: 13 de Maio de 2003;
Cessação de funções de gerente do ex-sócio Mário José Morais

Gonçalves.
Causa: renúncia.
Data: 13 de Maio de 2003;

Mais certifico que alterou o artigo 4.º do contrato, que passou a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração confor-
me for deliberado em assembleia geral, fica a cargo de dois ou mais
gerentes, ficando a mesma a pertencer aos já nomeados gerentes José
Luís Gomes dos Santos e Ana Paula Quental Martins Santos.

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

O texto do contrato, na sua versão actualizada, encontra-se ar-
quivado na pasta respectiva.

Está conforme com o original e vale como certidão.

26 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Filomena
Maria Ramalheiro Martins Serra. 2003845640

ALMEIDA SANTOS & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 600/930827;
identificação de pessoa colectiva n.º 503066699; número e data: P/
C 55/25062003.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas de sociedade em epígrafe res-
peitantes ao ano de 2002.

8 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2001703929

ADELINO DAS NEVES BARATA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 118/681028;
identificação de pessoa colectiva n.º 500534543; número e data: P/
C 54/25062003.
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Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas de sociedade em epígrafe res-
peitantes ao ano de 2002.

8 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2001703910

TRANSPORTES ERMIENSES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 844/010503;
identificação de pessoa colectiva n.º 505403692; número e data: P/
C 53/25062003.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas de sociedade em epígrafe res-
peitantes ao ano de 2002.

8 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2001703872

LOUSANCAR � REPARAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 278/810205;
identificação de pessoa colectiva n.º 501125647; número e data: P/
C 52/25062003.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas de sociedade em epígrafe res-
peitantes ao ano de 2002.

8 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2001703880

MARA BORRÃO � PUBLICIDADE
E ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 712/980105;
identificação de pessoa colectiva n.º 504053590; número e data: P/
C 25062003.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas de sociedade em epígrafe res-
peitantes ao ano de 2002.

8 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2001703899

SIMÕES & SECO � CONSTRUTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 742/981203;
identificação de pessoa colectiva n.º 504298950; número e data: P/
C 50/25062003.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas de sociedade em epígrafe res-
peitantes ao ano de 2002.

8 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2001703902

FERRAGENS E UTILIDADES DA LOUSÃ
DE LOPES & LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 705/971121;
identificação de pessoa colectiva n.º 504002937; número e data: P/
C 49/26062003.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas de sociedade em epígrafe res-
peitantes ao ano de 2002.

8 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2001703864

LOUSÃCAD � PROJECTO DE ENGENHARIA
E CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 695/970811;
identificação de pessoa colectiva n.º 504010930; número e data: P/
C 48/25062003.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas de sociedade em epígrafe res-
peitantes ao ano de 2002.

8 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2001703856

MOVICARVALHO � COMÉRCIO E INDÚSTRIA,
MOBILIÁRIO E CARPINTARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 846/010531;
identificação de pessoa colectiva n.º 505503441; número e data: P/
C 60/25062003.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas de sociedade em epígrafe res-
peitantes ao ano de 2002.

8 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2001703970

TEIXEIRA NETO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 462/880523;
identificação de pessoa colectiva n.º 501985786; número e data: P/
C 61/25062003.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas de sociedade em epígrafe res-
peitantes ao ano de 2002.

8 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2003733019

AMÍLCAR LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 469/880810;
identificação de pessoa colectiva n.º 502021241; número e data: P/
C 59/25062003.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas de sociedade em epígrafe res-
peitantes ao ano de 2002.

8 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2001703996

CHURRASQUEIRA BORGES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 683/970120;
identificação de pessoa colectiva n.º 503822027; número e data: P/
C 58/25062003.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas de sociedade em epígrafe res-
peitantes ao ano de 2002.

8 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2001704003

LUSA ATENAS � TRANSPORTE E ENTREGA
DE ENCOMENDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 841/010402;
identificação de pessoa colectiva n.º 505291576; número e data: P/
C 57/030625.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas de sociedade em epígrafe res-
peitantes ao ano de 2002.

8 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2001703953
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TRANSBOR � INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO
DE BORRACHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 313/820503;
identificação de pessoa colectiva n.º 501283650; número e data: P/
C 56/25062003.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas de sociedade em epígrafe res-
peitantes ao ano de 2002.

8 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2001703937

ALEXANDRINA & TERESINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 845/010511;
identificação de pessoa colectiva n.º 505467526; número e data: P/
C 69/26062003.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas de sociedade em epígrafe res-
peitantes ao ano de 2002.

9 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2003733132

JOSÉ NEVES TOMÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 737/981118;
identificação de pessoa colectiva n.º 504289713; número e data: P/
C 68/26062003.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas de sociedade em epígrafe res-
peitantes ao ano de 2002.

9 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2003733124

BORDADOS RAINHA D. LEONOR, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 930/030219;
identificação de pessoa colectiva n.º 505374013; número e data: P/
C 67/26062003.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas de sociedade em epígrafe res-
peitantes ao ano de 2002.

9 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2003733086

MATER CONTAS � CONTABILIDADE
DE EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 752/990205;
identificação de pessoa colectiva n.º 504415735; número e data: P/
C 66/26062003.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas de sociedade em epígrafe res-
peitantes ao ano de 2002.

9 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2003733078

CARPINTARIA MECÂNICA FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 159/740419;
identificação de pessoa colectiva n.º 500055491; número e data: P/
C 65/26062003.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas de sociedade em epígrafe res-
peitantes ao ano de 2002.

9 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2003733043

MIRANDA DO CORVO

JAVIDROS � COMÉRCIO DE VIDROS
E MOLDURAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Corvo. Matrícula
n.º 460/20040109; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
3/20040109.

Certifico que entre Januário Salvador Rezende Rodrigues, casado
com Maria Helena Vaz Ferreira Resende Rodrigues, Hugo Emanuel
Vaz Ferreira Resende Rodrigues, casado com Gina Maria Guiné Pe-
reira Rodrigues, ambos na comunhão de adquiridos, e Daniel Filipe
Vaz Ferreira Resende Rodrigues, solteiro, maior, foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma JAVIDROS � Comércio de Vi-
dros e Molduras, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Nossa Senhora da
Conceição, 3, vila, freguesia e concelho de Miranda do Corvo.

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

O objecto da sociedade consiste no comércio a retalho de vidro
plano, ferragens, tintas, vernizes e produtos similares, equipamento
sanitário e molduras.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de três quotas dos valores nomi-
nais e titulares seguintes: uma de 2500 euros, pertencente ao sócio
Januário Salvador Rezende Rodrigues, e duas iguais de 1250 euros cada,
pertencentes uma a cada um dos sócios Hugo Emanuel Vaz Ferreira
Resende Rodrigues e Daniel Filipe Vaz Ferreira Resende Rodrigues.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em
assembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes os sócios
Januário Salvador Rezende Rodrigues e Hugo Emanuel Vaz Ferreira
Resende Rodrigues.

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual a 20 vezes o capital social, desde que deli-
berado por unanimidade dos sócios que representem a totalidade do
capital social, reembolsáveis quando julgadas dispensáveis, sendo a
data e a forma de restituição fixadas em assembleia geral, que deli-
bere o reembolso.
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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.

Conferida, está conforme o original.

13 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2003609571

OLIVEIRA DO HOSPITAL

MÓVEIS SANCHO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Matrícula
n.º 1046/031231; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/
031231.

Certifico que entre Emílio Fidalgo Sancho, casado com Felisbela
do Carmo Coelho da Piedade Sancho na comunhão de adquiridos,
Felisbela do Carmo Coelho da Piedade Sancho, casada com Emílio
Fidalgo Sancho, Telmo Jorge da Piedade Sancho, casado com Ana
Luísa Pereira Costa Sancho na comunhão de adquiridos, e Carla Sofia
da Piedade Sancho, casada com Armando Jorge da Silva Oliveira na
comunhão de adquiridos, foi constituída uma sociedade comercial por
quotas, que se regerá pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Móveis Sancho & Filhos, L.da, e
tem a sua sede na Estrada Nacional n.º 17, 42, rés-do-chão, lugar de
Catraia de São Paio, freguesia de São Paio de Gramaços, concelho
de Oliveira do Hospital.

2 � A sociedade poderá, por simples deliberação da gerência,
deslocar a sede social para outro local, dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe, e criar agências, delegações, sucursais ou
quaisquer outras formas locais de representação, em território na-
cional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de mobiliário, arti-
gos de iluminação decoração, electrodomésticos e outras utilidades
para o lar.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros e corresponde à soma de quatro quotas dos valores
nominais e titulares seguintes: duas iguais de 15 000 euros cada, per-
tencentes uma a cada um dos sócios, Emílio Fidalgo Sancho e Felisbela
do Carmo Coelho da Piedade Sancho, e duas iguais de 10 000 euros
cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Telmo Jorge da Pieda-
de Sancho e Carla Sofia da Piedade Sancho.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em
assembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes os sócios Emílio
Fidalgo Sancho e Telmo Jorge da Piedade Sancho.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos basta a intervenção de um gerente.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual a 20 vezes o capital social, desde que deli-
berado por unanimidade dos sócios que representem a totalidade do
capital social, reembolsáveis quando julgadas dispensáveis, sendo a
data e a forma de restituição fixadas em assembleia geral que delibe-
re o reembolso.

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

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, bem como tomar de arren-
damento 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.

Está conforme o original.

31 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Fernanda
Manuela da Fonseca Brito Duarte. 2003867228

PENACOVA

CNM � INDÚSTRIA DE MOBILIÁRIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Penacova. Matrícula n.º 189/
950106; identificação de pessoa colectiva n.º 503454532; inscrição
n.º 10; número e data da apresentação: 6/090104.

Certifico que, pela acta n.º 30 da assembleia geral de 7 de Novem-
bro de 2003, foram designados para os órgãos sociais de administra-
ção e fiscalização da seguinte forma:

Conselho de administração: Domingos da Luz Simões, presidente;
Maria dos Anjos Fasqueira Fernandes, administrador-adjunto; Rogé-
rio Luís Pereira de Oliveira, secretário.

Fiscal único: João Martins Viana, revisor oficial de contas, e João
Serrana da Naia Fortes, revisor oficial de contas, suplente.

Prazo: triénio 2003-2005.
Data da deliberação: 7 de Novembro de 2003.

Conferida, está conforme.

13 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Victor Manuel
Peneda de Lima e Pina. 2003743928

TRANSPORTES MARTINS & GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penacova. Matrícula n.º 249/
981106; identificação de pessoa colectiva n.º 504276590; inscrição
n.º 7; número e data da apresentação: 3/120104.

Certifico que, por escritura de 27 de Novembro de 2003, a fl. 8 do
livro n.º 262-D do 1.º Cartório Notarial de Penacova, foi alterado
parcialmente o pacto social quanto ao artigo 2.º, cuja redacção pas-
sou a:

ARTIGO 2.º

Transporte público ocasional de mercadorias, transporte rodoviário
de mercadorias por conta de outrem, para âmbito nacional e inter-
nacional, prestação de serviços de rechega de madeira, comércio de
madeiras por grosso e exploração florestal.

Mais certifico que o texto completo do pacto social da mesma
sociedade, na sua redacção actualizada, foi depositado na pasta res-
pectiva.

Conferida, está conforme.

13 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Victor Manuel
Peneda de Lima e Pina. 2003743910

INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO E FORMAÇÃO
CARDIO-VASCULAR, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Penacova. Matrícula n.º 551/
090104; identificação de pessoa colectiva n.º 504310968; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 7/090104.

Certifico que, por escritura de 27 de Novembro de 2003, a
fl. 105 do livro n.º 259-A do Centro de Formalidades das Empresas
de Coimbra, foi alterado parcialmente o pacto social quanto aos ar-
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tigos 1.º, n.º 2 do 3.º, n.º 2 do 4.º, n.º 2 do 7.º, 8.º, alínea a) do n.º 2 do
11.º, 12.º, 13.º, 14.º, 15.º, alínea c) do 17.º e eliminados o n.º 3 do
3.º e 19.º, passando assim os artigos 20.º a 26.º, inclusive, após
renumeração a serem os artigos 19.º a 25.º, do pacto social, cuja
redacção passou a:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Instituto de Investigação e Formação
Cardio-Vascular, S. A., e tem a sua sede no Edifício Portelinha, Es-
trada da Aveleira, São Mamede, lugar de Aveleira, freguesia de
Lorvão, concelho de Penacova, e durará por tempo indeterminado.

ARTIGO 3.º

2 � O administrador, com o parecer favorável do fiscal único,
fica autorizado a aumentar o capital, uma ou mais vezes, por entra-
das em numerário até ao limite máximo de 100 000 euros.

ARTIGO 4.º

2 � A transmissão de acções nominativas, salvo entre cônjuges,
ascendentes e descendentes, fica subordinada ao consentimento da
sociedade, deliberado em assembleia geral, a qual se deverá pronun-
ciar no prazo de 60 dias, gozando em qualquer caso os accionistas
do direito de preferência nas transmissões não ressalvadas na parte
inicial deste número e na proporção das acções que possuírem.

ARTIGO 7.º

2 � A sociedade através de deliberação do seu administrador úni-
co sem carecer de consentimento de outros órgãos sociais, poderá
livremente associar-se a quaisquer pessoas singulares ou colectivas
ou a quaisquer agrupamentos complementares de empresas, consór-
cios ou entidades de natureza semelhante e participar na sua admi-
nistração e fiscalização, bem como adquirir participações, mesmo
que de diferente objecto.

ARTIGO 8.º

Os órgãos da sociedade são a assembleia geral, o administrador
único e o fiscal único.

ARTIGO 11.º

2 � ............................................................................................
a) Quando o administrador único ou o fiscal único o julgarem

conveniente e o requeiram.

ARTIGO 12.º

A administração cabe a um único administrador, o qual é eleito
pela assembleia geral.

ARTIGO 13.º

Ao administrador único compete o exercício de todos poderes de
direcção, gestão e representação da sociedade que por lei ou pelo
presente contrato lhe forem conferidos, nomeadamente:

a) Executar ou fazer cumprir os preceitos legais e contratuais e
as deliberações da assembleia geral;

b) Adquirir, alienar e onerar quaisquer direitos ou bens móveis,
nomeadamente viaturas;

c) Adquirir, alienar e onerar quaisquer bens imóveis;
d) Praticar todos os actos e contratos necessários à gestão da

sociedade, nomeadamente emissão de letras, livranças, cheques e
extractos de facturas;

e) Abrir, encerrar ou trespassar estabelecimentos ou partes dos
mesmos;

f) Adquirir participações noutras sociedades com o mesmo objecto
ou não;

g) Aplicar os fundos disponíveis da sociedade de acordo com o
interesse desta;
h) Financiar e prestar garantias à sociedade, em cujo capital so-

cial tenha de algum modo participação;
i) Elaborar propostas de alteração do contrato social, de fusão,

cisão, transformação e dissolução da sociedade;
j) Representar a sociedade em juízo e fora dele, confessando, de-

sistindo, transigindo em quaisquer processos e aceitar arbitragens para
resolução de quaisquer conflitos;

l) Nomear mandatários ou procuradores para a prática de deter-
minados actos ou categorias de actos.

ARTIGO 14.º

A sociedade obriga-se pela assinatura do administrador único.

ARTIGO 15.º

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único, que deve
ser revisor oficial de contas. Além deste será designado um suplente,
igualmente revisor oficial de contas.

ARTIGO 17.º

c) Gratificação a atribuir ao administrador único, se tal for delibe-
rado por maioria de 50 % do capital social.

Mais certifico que o texto completo do pacto social da mesma
sociedade, na sua redacção actualizada, foi depositada na pasta res-
pectiva.

Conferida, está conforme.

12 de Maio de 2004. � O Segundo-Ajudante, Victor Manuel
Peneda de Lima e Pina. 2003743936

SOURE

L. A. E G. INTERNACIONAL TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Soure. Matrícula n.º 354/951018;
identificação de pessoa colectiva n.º 503518158; data do depósito:
030624.

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

Conferida, está conforme.

25 de Junho de 2003. � O Segundo-Ajudante, Vítor Manuel Pe-
reira da Costa do Espírito Santo. 2001451024

ANTÓNIO JOAQUIM FERREIRA ROLIM,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Soure. Matrícula n.º 603/040106;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/040106.

Certifico que entre António Joaquim Ferreira Rolim, casado com
Dulcínia Bernardes Ferreira em comunhão de adquiridos, foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte pacto social:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma António Joaquim Ferreira Rolim,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua das Alagôas, 27, freguesia
de Figueiró do Campo, concelho de Soure.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a exploração de actividade hotelei-
ra, nomeadamente padaria, pastelaria e snack-bar.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente a ele sócio, António Joaquim Ferreira Rolim.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração confor-
me for deliberado, ficará a cargo dele sócio António Joaquim Fer-
reira Rolim e Dulcínia Bernardes Ferreira, casada e residente com o
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outorgante, desde já nomeados, gerentes, ou ainda a cargo de outras
pessoas estranhas à sociedade que venham a ser por ele sócio desig-
nadas.

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar, 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 jurí-
dicos que sirvam à prossecução do objecto social.

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, instalação da sede social e a adquirir para esta quaisquer
bens móveis, designadamente equipamentos e veículos automóveis,
incluindo por contratos leasing e ALD, bem como tomar de tres-
passe e de cessão de exploração estabelecimentos e de arrendamen-
to imóveis necessários à prossecução dos fins sociais, mesmo antes
do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos pra-
ticados pela gerência nesse período, logo que definitivamente matri-
culada.

Certifico ainda que os gerentes foram nomeados em 5 de Janeiro
de 2004.

Está conforme o original.

13 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Vítor Manuel
Pereira da Costa do Espírito Santo. 2004354135

ÉVORA
ÉVORA

MOTODIANA � MOTOCICLOS, L.DA

Sede: Bairro do Bacelo, Rua de D. Pedro V, lote 13, Sé,
7000 Évora

Capital social: 24 939,88 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1589; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502943777.

Certifico, com relação à sociedade em epígrafe, que ficou deposi-
tada na pasta respectiva a acta que contém a prestação de contas
referentes ao ano de 2002.

9 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2006172719

MARPLUS � MÁRMORES, L.DA

Sede: Rua de Dórdio Gomes, 96, Sé, 7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1934/
960401; identificação de pessoa colectiva n.º 503614289.

Certifico, com relação à sociedade em epígrafe, que ficou deposi-
tada na pasta respectiva a acta que contém a prestação de contas
referentes ao ano de 2002.

13 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2006172700

ANTÓNIO JARA � CARDIOLOGIA, L.DA

Sede: Avenida de Cartaxo Júnior, 46, Malagueira,
7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 3148/
20040109; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 28/
20040109.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe da qual são
sócios António Jorge de Paiva Jara e Fernanda de Jesus dos Santos
Nereu Jara, casados em comunhão de adquiridos, residentes no Lar-
go de Ana de Castro Osório, 10, 2.º, esquerdo, Brandoa, Amadora,
que se rege pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma António Jara � Cardiologia, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de Cartaxo Júnior,
46, freguesia da Malagueira, concelho de Évora.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e se-
rem 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 prestação de cuidados de me-
dicina na área do ambulatório. Cardiologia.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar, nos termos da lei, no capital so-
cial de outras sociedades, mesmo com objecto diferente do seu, e em
sociedades reguladas por leis especiais ou em agrupamentos comple-
mentares 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 segui-
da, se defere aos sócios não cedentes.

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2006151355

FARO
SILVES

MÁRIO, ROMÃO & SANTOS � REPRESENTAÇÕES
DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 1951/
20031218; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20031218.

Certifico que, por escritura lavrada em 16 de Dezembro de 2003,
a fl. 58 do livro n.º 144-A do Cartório Notarial do Centro de For-
malidades das Empresas de Loulé, foi constituída a sociedade em
epígrafe, cujos sócios são: Mário Hélder Pedro Firmino, João Carlos
Cabrita dos Santos e António Manuel de Sousa Romão, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Mário, Romão & Santos � Re-
presentações de Materiais de Construção, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Largo de Luís Augusto Mas-
carenhas, 6, na vila e freguesia de Algoz, concelho de Silves.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo ainda criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais
de representação, no território nacional ou no estrangeiro.
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ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio, importação, expor-
tação e representação de tintas, materiais e equipamentos de cons-
trução civil. Aluguer de equipamentos para a construção civil. Pres-
tação de serviços de pintura.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 20 000 euros, encontra-se integralmen-
te realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas: uma
no valor nominal de 7000 euros, pertencente ao sócio Mário Hél-
der Pedro Firmino, e duas no valor nominal de 6500 euros cada, per-
tencendo cada uma delas a cada um dos sócios António Manuel de
Sousa Romão e João Carlos Cabrita dos Santos.

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

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

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada, em todos os seus actos e
contratos, é necessária a intervenção de três gerentes.

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes todos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constitui-
ção 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 socie-
dade todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo
que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

31 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Adelina Ma-
ria Costa. 2003593977

INVESTEFIRME � IMOBILIÁRIA TURÍSTICA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 1952/
20031219; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 15/
20031219.

Certifico que, por documento particular de 19 de Dezembro de
2003, foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo sócio é Nélson
Lourenço de Lagos, que se rege pelo seguinte contrato:

Contrato de sociedade unipessoal

Nélson Lourenço de Lagos, contribuinte fiscal n.º 227533240,
solteiro, maior, natural de Portimão, residente na Quinta dos Pi-
nheiros, Monte Alto, Porches, na freguesia de Porches, concelho de
Lagoa, portador do bilhete de identidade n.º 12224826, emitido pelo
Arquivo de Identificação de Lisboa, constituiu uma sociedade uni-
pessoal por quotas com o número de identificação de pessoa colec-
tiva P 506814203, que se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de INVESTEFIRME � Imobiliária
Turística, Unipessoal, L.da

ARTIGO 2.º

A sua sede situa-se na Rua de Francisco Pablos, 36, 1.º, na cidade,
freguesia e concelho de Silves.

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade consiste na construção e reparação de
edifícios; compra e venda de imóveis e revenda dos adquiridos para
esse fim; gestão, administração e arrendamento de imóveis; comér-
cio de embarcações e equipamentos náuticos; desportos náuticos;
manutenção e serviços de jardinagem; exploração turística e hote-
leira.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente ao sócio único.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação é exercida pelo
sócio, ficando desde já nomeado gerente, dispensado de caução e com
ou sem remuneração, conforme venha a ser deliberado em assem-
bleia geral.

2 � A sociedade fica validamente vinculada com a assinatura do
gerente.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

O outorgante, Nélson Lourenço de Lagos, declara que não é sócio
de qualquer outra sociedade unipessoal e sabe que incorre nas penas
aplicáveis ao crime de falsas declarações se não for verdadeira algu-
ma das afirmações feitas neste documento.

Declaro, sob minha responsabilidade, nos termos e para os efei-
tos do disposto no n.º 4 do artigo 202.º do Código das Sociedades
Comerciais, na redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 237/



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 54 � 4 de Março de 20045066-(72)

2001, de 30 de Agosto, que o capital social se encontra totalmente
realizado e depositado na agência de Carvoeiro do Crédito Predial
Português.

Está conforme o original.

31 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Adelina Ma-
ria Costa. 2003644148

J. COSTA & IRMÃO � REPARAÇÃO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 1950/
20031216; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20031216.

Certifico que, por escritura lavrada em 3 de Dezembro de 2003, a
fl. 13 do livro n.º 143-A do Cartório Notarial do Centro de Forma-
lidades das Empresas de Loulé, foi constituída a sociedade em epí-
grafe, cujos sócios são: Jorge Manuel Ataíde Costa e José Manuel
Ataíde Costa, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma J. Costa & Irmão � Reparação
de Automóveis, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no sítio do Figueiral, freguesia e
concelho de Silves.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e se-
rem 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 reparação de veículos auto-
móveis, pinturas e bate-chapa. Comércio de acessórios para auto-
móveis.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os dois sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constitui-
ção 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 socie-
dade todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo
que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

29 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Adelina Ma-
ria Costa. 2000041159

FARMÁCIA GUERREIRO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 1947/
20031209; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20031209.

Certifico que, por escritura lavrada em 5 de Dezembro de 2003, a
fl. 48 do livro n.º 143-A do Cartório Notarial do Centro de Forma-
lidades das Empresas de Loulé, foi constituída a sociedade em epí-
grafe, cujo sócio único é Joaquim Teixeira Guerreiro, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Farmácia Guerreiro, Unipes-
soal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de 5 de Outubro, 22, na
cidade, freguesia e concelho de Silves.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em exploração de farmácia.

ARTIGO 3.º

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

2 � O sócio poderá efectuar prestações suplementares de capital
até 20 vezes o capital social.

3 � Depende de deliberação do sócio a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade competem ao sócio
único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aquele
decidir.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constitui-
ção 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 socie-
dade todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo
que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

18 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Adelina Ma-
ria Costa. 2000041116

ALEXANDRE M. G. LOURENÇO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 1948/
20031211; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20031211.

Certifico que, por escritura lavrada em 10 de Dezembro de 2003,
a fl. 85 do livro n.º 143-A do Cartório Notarial do Centro de For-
malidades das Empresas de Loulé, foi constituída a sociedade em epí-
grafe, cujo sócio único é Alexandre Miguel Gonçalves Lourenço, que
se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Alexandre M. G. Lourenço,
Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Junqueira, 1, 1.º, es-
querdo, na vila e freguesia de São Bartolomeu de Messines concelho
de Silves.
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ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio, importação, exporta-
ção, representação, instalação, manutenção, reparação, assistência
técnica de electrodomésticos, ar condicionado e equipamentos eléc-
tricos e electrónicos.

ARTIGO 3.º

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

2 � O sócio poderá efectuar prestações suplementares de capital
até 10 vezes o capital social.

3 � Depende de deliberação do sócio a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao sócio
único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aquele
decidir.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constitui-
ção 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 socie-
dade todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo
que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

19 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Adelina Ma-
ria Costa. 2003593586

MILLS AND SUN � CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 1949/
20031215; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20031215.

Certifico que, por escritura lavrada em 12 de Dezembro de 2003,
a fl. 125 do livro n.º 143-A do Cartório Notarial do Centro de For-
malidades das Empresas de Loulé, foi constituída a sociedade em
epígrafe, cujo sócio único é Colin Frederick Mills, que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Mills and Sun � Construções,
Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no sítio de Pico Alto, freguesia
de São Bartolomeu de Messines, concelho de Silves.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção civil, compra e venda
de imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim. Construção,
manutenção e limpeza de piscinas e jardins. Demolição e terraple-
nagens. Serviços de carpintaria, instalações eléctricas, canalizações
e pinturas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao sócio
único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aquele
decidir.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constitui-
ção 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 socie-
dade todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo
que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

26 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Adelina Ma-
ria Costa. 2003593748

TAVIRA

VALENTE & FILHA � AUTO REBOQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 941/
20010523; identificação de pessoa colectiva n.º 505479273; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/
031229.

Certifico que a sociedade em epígrafe mudou a sede para a Urba-
nização Miramar, lote 59, Santa Maria, Tavira.

12 de Janeiro de 2004. � O Conservador, João Henrique Mar-
ques Gonçalves Marques. 2001906315

PET � PROPRIEDADES ESTUDOS TÉCNICOS
E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 598/
940325; identificação de pessoa colectiva n.º 503169471; inscrição
n.º 9; número e data da apresentação: 7/031219.

Certifico que a sociedade supra foi dissolvida e procedeu-se ao
encerramento da liquidação, tendo as contas sido aprovadas em 28 de
Outubro de 2003.

9 de Janeiro de 2004. � O Conservador, João Henrique Marques
Gonçalves Marques. 2001906056

NANDILAR � DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 252/
870731; identificação de pessoa colectiva n.º 501870229.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2002.

12 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria Frei-
tas Braz. 2001918917
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LEITÃO & VALENTIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 841/
20000119; identificação de pessoa colectiva n.º 504810944.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2002.

12 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria Frei-
tas Braz. 2001918887

CANTINHO FRESQUINHO � MINI-MERCADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 952/
20010620; identificação de pessoa colectiva n.º 505500930.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2002.

12 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria Frei-
tas Braz. 2001918895

QUINTA DO JASMIM MARAGOTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 334/
890626; identificação de pessoa colectiva n.º 502179570.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2002.

12 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria Frei-
tas Braz. 2001918879

FABRIDÉCOR � PAVIMENTOS E REVESTIMENTOS CE-
RÂMICOS PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL, UNIPES-
SOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 876/
20000717; identificação de pessoa colectiva n.º 505014637.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2002.

12 de Janeiro de 2004. � O Conservador, João Henrique Mar-
ques Gonçalves Marques. 2001918860

RUI & JÚLIA � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 978/
20010906; identificação de pessoa colectiva n.º 505636670.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2002.

12 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria Frei-
tas Braz. 2002230072

CLÍNICA MÉDICA DENTÁRIA DE CABANAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 748/
980326; identificação de pessoa colectiva n.º 504111213; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 7/031231.

Certifico que a sociedade supra foi dissolvida e procedeu-se ao
encerramento da liquidação, tendo as contas sido aprovadas em 24 de
Junho de 2003.

12 de Janeiro de 2004. � O Conservador, João Henrique Mar-
ques Gonçalves Marques. 2001906099

AUSTROVIP � ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS
FESTIVOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 1158/
031219; identificação de pessoa colectiva n.º 506707555; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 4/031219.

Certifico que Pedro Manuel Fernandes Correia, casado com Paula
Maria Aguiar Sequeira, constituiu a sociedade em epígrafe, que se
rege pelos seguintes estatutos:

1.º

A sociedade adopta a denominação AUSTROVIP � Organização
de Eventos Festivos, Unipessoal, L.da, tem a sua sede na Avenida de
Zeca Afonso, lote 101, 2.º, esquerdo, Santa Maria, em Tavira.

2.º

O seu objecto é a organização e prestação de serviços de apoio a
festas e eventos familiares ou sociais, com fornecimento de assis-
tência, tradução e transportes de gala.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à quota do sócio único, Pedro Manuel Fer-
nandes Correia.

4.º

A administração e representação da sociedade ficam a cargo do
sócio único, Pedro Manuel Fernandes Correia, que fica nomeado
gerente, sendo suficiente a sua assinatura para obrigar a sociedade.

5.º

São permitidos os negócios jurídicos celebrados entre o sócio único
e a sociedade, desde que tais negócios sirvam a prossecução do ob-
jecto da sociedade.

6.º

O gerente fica autorizado a levantar a importância corresponden-
te ao capital da sociedade depositado na Caixa Económica Montepio
Geral, para pagamento das despesas inerentes à constituição, registo
e aquisição de bens e equipamentos necessários ao início da activida-
de da sociedade.

Está conforme.

12 de Janeiro de 2004. � O Conservador, João Henrique Mar-
ques Gonçalves Marques. 2001906030

TAVIUSA � COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 782/
990128; identificação de pessoa colectiva n.º 504431234; inscrição
n.º 6; número e data da apresentação: 3/031222.

Certifico que a sociedade em epígrafe alterou o pacto social nos
artigos 3.º e 4.º, os quais passaram a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros e está dividido em duas quotas iguais no valor nominal
de 5000 euros cada, pertencendo ambas ao sócio Armindo Manuel
Freitas.

4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence ao não sócio William
Kenneth Salvador.

§ único. A sociedade obriga-se com a intervenção do gerente.

Foi depositado o texto actualizado do contrato.

9 de Janeiro de 2004. � O Conservador, João Henrique Marques
Gonçalves Marques. 2001906080

POSTAL DO ALGARVE � PUBLICAÇÕES
E EDITORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 453/
910719; identificação de pessoa colectiva n.º 502597917; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/
031219.
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Certifico que a sociedade em epígrafe mudou a sede para a Rua do
Dr. Silvestre Falcão, lote 6, rés-do-chão, Santiago, Tavira.

12 de Janeiro de 2004. � O Conservador, João Henrique Mar-
ques Gonçalves Marques. 2001906323

CLÁUDIO & CLAUDINO � SOCIEDADE AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 377/
900323; identificação de pessoa colectiva n.º 502347929; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrições n.os 7 e 8; números e data
das apresentações: 6, 8 e 9/031222.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, cessou funções de geren-
te Cláudio José da Palma Mendonça, por renúncia, em 27 de No-
vembro de 2003, tendo sido nomeada gerente Cláudia Dinkelmann
Claudino, na mesma data.

Mais certifico que a sociedade em epígrafe alterou o pacto social
no artigo 3.º, o qual passou a ter a seguinte redacção:

3.º

1 � O capital social, integralmente realizado, é do montante de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 eu-
ros, uma de cada sócio, de Luís Bento Claudino e de Cláudia
Dinkelmann Claudino.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante de 10 vezes o capital social.

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

Foi depositado o texto actualizado do contrato.

9 de Janeiro de 2004. � O Conservador, João Henrique Marques
Gonçalves Marques. 2001906072

TRACY RODRIGUES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 1104/
20021129; identificação de pessoa colectiva n.º 506391620.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2002.

12 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria Frei-
tas Braz. 2001918836

SERVISÉQUA � COMÉRCIO DE BEBIDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 1050/
20020520; identificação de pessoa colectiva n.º 506117499.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2002.

12 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria Frei-
tas Braz. 2002230048

VELA 2 CEAR � RESTAURANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 947/
20010607; identificação de pessoa colectiva n.º 505465213.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2002.

12 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria Frei-
tas Braz. 2002230030

VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO

JOÃO SERRANO � CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo Antó-
nio. Matrícula n.º 1328/040102; identificação de pessoa colectiva
n.º P-506808297; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
2/02012004.

Certifico que por João do Nascimento Ferreira Serrano Gândola,
casado com Maria Manuela Anjos Serrano Gândola na comunhão de
adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelos
seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma João Serrano � Construções,
Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua dos Pescadores, lote 21,
em Monte Gordo, freguesia de Monte Gordo, concelho de Vila Real
de Santo António.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de construção e repara-
ção de edifícios, obras especializadas de construção, execução de infra-
-estruturas e loteamentos, compra e venda de propriedades, lotea-
mentos e imóveis, compra para revenda de bens imobiliários.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, integralmente subscrito, foi
realizado em dinheiro e representado por uma quota de igual valor
nominal pertencente ao sócio único.

2 � O sócio único fica autorizado a efectuar prestações suple-
mentares de capital até ao limite de 10 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao só-
cio único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aquele
decidir.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio único.
4 � Mediante procuração, a sociedade poderá constituir manda-

tários para a representar em actos ou categorias de actos especifica-
dos na procuração.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria Si-
mões Marques Gonçalves. 2004546301

MAINT � MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES
TÉCNICAS ESPECIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo Antó-
nio. Matrícula n.º 1329/040102; identificação de pessoa colectiva
n.º P-506798364; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
040102.

Certifico que entre Luís Alberto Rodrigues Lima, casado com Isa-
bel Sofia Vaz Duarte Lima na comunhão de adquiridos, e António
Martins Lima, casado com Arminda Frederico Rodrigues Lima na
comunhão geral, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação MAINT � Manutenção
de Instalações Técnicas Especiais, L.da, tem a sua sede em Vila Real
de Santo António, na Rua de Oeiras, lote 3, 1.º, esquerdo, freguesia
e concelho de Vila Real de Santo António.

2 � A criação de sucursais, agências, delegações ou outras formas
de representação, quer no território nacional quer no estrangeiro,
assim como a deslocação da sua sede, dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe, ficará dependente de deliberação da assem-
bleia geral.
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ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto o exercício da actividade de
manutenção de instalações técnicas especiais, comercialização de
equipamentos de climatização e de tratamento de águas, impermea-
bilização de piscinas e tanques, serviços de limpeza industrial de sis-
temas de ventilação. Prestações de serviços de assistência técnica.

2 � A sociedade pode participar noutras sociedades, com objecto
igual ou diferente do seu, e ainda em agrupamentos complementares
de empresas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em numerá-
rio, é de 5000 euros, dividido em duas quotas, sendo uma de 4000 eu-
ros, do sócio Luís Alberto Rodrigues Lima, e uma de 1000 euros, do
sócio António Martins Lima.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade fica dispensada de caução e terá ou não
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral, e per-
tence ao sócio Luís Alberto Rodrigues Lima, que fica, desde já, no-
meado gerente.

§ único. Para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e con-
tratos, é necessária a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

Para além do previsto na lei e neste pacto, é da competência da
gerência:

a) Aquisição, alienação, locação e oneração de bens imóveis ou
de estabelecimentos pertencentes à sociedade;

b) Subscrição ou aquisição de participações noutras sociedades e
sua alienação ou oneração.

ARTIGO 6.º

Mediante procuração, a sociedade poderá constituir mandatário
para a representar em actos ou categoria de actos especificados na
procuração.

ARTIGO 7.º

Por deliberação da assembleia geral podem ser exigidas aos sócios
prestações suplementares até ao montante global de 15 000 euros.

ARTIGO 8.º

A cessão, total ou parcial, de quotas a estranhos depende do con-
sentimento da sociedade, em primeiro lugar, e do sócio não cedente,
em segundo lugar, que têm direito de preferência na aquisição da quota
que se deseja alienar, pelo valor que lhe corresponder segundo o úl-
timo balanço aprovado, acrescido da parte que lhe couber em quais-
quer fundos sociais.

ARTIGO 9.º

1 � A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer dos sócios
nos seguintes casos:

a) Tratando-se de quota adquirida pela sociedade;
b) Se o sócio que a possuir for julgado falido ou insolvente, ou se

a quota de qualquer dos sócios for dada de penhor, penhorada ou
arrestada, sem que, nestes últimos casos, seja deduzida oposição ju-
dicialmente julgada procedente pelo respectivo sócio;

c) Venda ou adjudicação judiciais;
d) Quando um sócio prejudicar a sociedade no seu bom nome ou

no seu património;
e) Quando a quota seja cedida com violação da regra de consenti-

mento estabelecida no artigo 6.º
2 � Salvo disposição legal em contrário, a contrapartida da amor-

tização é:
a) No caso da alínea a) do n.º 1, o valor acordado pelas partes;
b) No caso da alínea b) do n.º 1, o valor resultante da aplicação

do regime do artigo 235.º do Código das Sociedades Comerciais;
c) Nos casos das alíneas c), d) e e) do n.º 1, o valor nominal da

quota.
3 � A amortização considera-se realizada desde a data da assem-

bleia geral que a deliberar, podendo, em qualquer caso, o pagamento
do valor da quota ser efectuado a pronto ou em seis prestações tri-
mestrais e iguais, conforme a assembleia decidir.

4 � A sociedade terá ainda o direito de, em vez de amortizar a
quota abrangida pelo disposto no n.º 1 deste artigo, adquiri-la ou fazê-

-la adquirir por sócio ou por terceiro, podendo, no primeiro caso, a
quota figurar no balanço como amortizada e, posteriormente, tam-
bém por deliberação da assembleia geral.

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria Si-
mões Marques Gonçalves. 2004546255

NAUTIGUADIANA � ARTIGOS NÁUTICOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 1051/000628; identificação de pessoa colectiva
n.º 504982478; inscrição n.º 5, averbamentos n.os 2 e 3 à inscrição
n.º 1 e inscrição n.º 6; números e data das apresentações: 10, 11, 12 e
13/040107.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 5.º
Forma de obrigar: necessárias as assinaturas de dois gerentes.

Cessação das funções do gerente Rui Luís Fernandes Murta, por
renúncia, em 16 de Dezembro de 2003.

Cessação das funções do gerente José António Chaves Teixeira,
por renúncia, em 16 de Dezembro de 2003.

Nomeação da gerência, por deliberação de 26 de Dezembro de
2003.

Gerentes nomeados: Jorge Alberto Gomes Leiria, casado, e José
Carlos Páscoa Luís, casado.

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

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria Si-
mões Marques Gonçalves. 2004546280

FOLQUES & SOCORRO � CONSERVAS E PESCA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 1235/020619; identificação de pessoa colectiva
n.º 505930994; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 15/
040107.

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: 29 de Dezembro de 2003.

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria Si-
mões Marques Gonçalves. 2004546271

MÁRIO & NÉLIA � SOCIEDADE DE MÁRMORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 1330/040106; identificação de pessoa colectiva n.º P-
-506786951; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/
040106.

Certifico que entre Mário Rui dos Santos da Silva e mulher, Nélia
Maria Vieira Simões, casados na comunhão de adquiridos, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelos seguintes estatu-
tos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de Mário & Nélia �
Sociedade de Mármores, L.da, a sua duração é por tempo indetermi-
nado, a contar de hoje, e fica com a sua sede na Urbanização Cidade
Real, lote 17, 3.º, 8900-284 Vila Real de Santo António, freguesia e
concelho de Vila Real de Santo António.

2 � A assembleia geral poderá, a todo o tempo, transferir a sede
para qualquer outro local do País e a gerência poderá criar, instalar,
transferir ou extinguir delegações, agências ou quaisquer formas de
representação, quando e onde lhe parecer conveniente.
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ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio e indústria de mármores,
construção civil, venda e compra de propriedades.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 eu-
ros, pertencentes uma ao sócio Mário Rui dos Santos da Silva e a
outra à sócia Nélia Maria Vieira Simões da Silva, respectivamente.

2 � Os sócios poderão efectuar à sociedade os suprimentos de
que ela carecer, mediante condições a acordar em assembleia geral.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo e
fora dele, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em
assembleia geral, pertence aos dois sócios, ficando desde já ambos
nomeados gerentes, bastando a assinatura de qualquer um dos geren-
tes para obrigar a sociedade.

2 � É proibido aos gerentes assinar, em nome da sociedade, quais-
quer actos e ou contratos que digam respeito a negócios estranhos à
mesma sociedade, tais como letras de favor, avales, fianças ou abo-
nações.

ARTIGO 5.º

Os sócios quinhoarão nos lucros da sociedade, nas proporções das
suas quotas.

ARTIGO 6.º

1 � A cessão de quotas entre os sócios é livre, mas a cessão a
outros, nomeadamente cônjuges, ascendentes e descendentes, depende
de autorização da sociedade.

2 � O pedido de autorização deverá ser formulado por carta re-
gistada, na qual se indiquem o preço e demais condições de cessão e
o nome e domicílio do cessionário, devendo a sociedade comunicar
a sua deliberação ao cedente no prazo de 60 dias, sob pena da eficá-
cia da cessão deixar de depender dela.

3 � Autorizando a sociedade, cabe direito de preferência aos de-
mais sócios, na proporção do valor das suas quotas e em função dos
que quiserem exercer tal direito, devendo, para o efeito, ser-lhes feito
o oferecimento de preferência para exercerem no prazo de 15 dias.

ARTIGO 7.º

No caso de falecimento ou interdição de um dos sócios, a socie-
dade mantém-se com os seus herdeiros ou representantes que, entre
si, nomearão um, dentro de 30 dias, que a todos represente enquan-
to a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 8.º

1 � Tem a sociedade o direito de adquirir quotas e, bem assim, as
poderá amortizar nos casos seguintes:

a) Por acordo com os respectivos proprietários;
b) Quando tenha sido feita uma penhora ou arresto sobre uma

quota ou quando, por qualquer motivo, deva proceder-se à sua arre-
matação ou adjudicação judicial;

c) No caso de o sócio que pretende ceder a sua quota não cumprir
o disposto no artigo 6.º;

d) Se, após a data estabelecida no artigo 7.º, os herdeiros, devida-
mente notificados para o efeito, por carta registada, não designa-
rem um representante no prazo de 30 dias.

2 � Salvo acordo em contrário, o valor da amortização será o
valor da quota apurado segundo o último balanço aprovado.

3 � O momento de reversão para a sociedade da quota amortiza-
da é o da respectiva escritura, ou do pagamento ou consignação em
depósito do preço ou valor de amortização, sem prejuízo do dispos-
to no artigo 22.º, n.º 1, do Código das Sociedades.

ARTIGO 9.º

Nos casos em que a lei não exija outros requisitos, as assembleias
gerais serão convocadas, por carta registada, dirigida aos sócios e
expedidas com 15 dias de antecedência, pelo menos.

ARTIGO 10.º

Nos casos de dissolução, serão únicos liquidatários os sócios, que
procederão à liquidação e partilha, como acordarem e for de direito.

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria Si-
mões Marques Gonçalves. 2004546263

ACÁCIAS � SOCIEDADE AGRÍCOLA, IMOBILIÁRIA
E COMERCIAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 442/880407; identificação de pessoa colectiva
n.º 501962263; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 11 e inscrição n.º 12;
números e data das apresentações: 2 e 3/02122003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Apresentação n.º 2/20031202.
Cessação das funções do presidente do conselho de administra-

ção, Frederico Nuno de Brion Ramirez Sanches, por renúncia, em
13 de Agosto de 2003.

Apresentação n.º 3/20031202.
Nomeação do presidente do conselho de administração, para com-

pletar o quadriénio em curso: presidente, Rui Francisco de Brion
Ramirez Sanches, divorciado, por deliberação de 29 de Outubro de
2003.

Está conforme o original.

7 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria Si-
mões Marques Gonçalves. 2004546093

GUARDA
AGUIAR DA BEIRA

AGUITEL � EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES
E INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aguiar da Beira. Matrícula
n.º 151/021108; identificação de pessoa colectiva n.º 506196160.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que, em 12 de
Janeiro de 2004, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas referentes ao exercício do ano de 2002.

Está conforme o original.

13 de Janeiro de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001413440

LACTIFUMADOS � COMÉRCIO PRODUTOS
ALIMENTARES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aguiar da Beira. Matrícula n.º 164/
040113; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/040113.

Certifico que, por escritura exarada em 12 de Janeiro de 2004, a
fls. 70 e seguintes do livro de escrituras diversas n.º 38-C, do Cartó-
rio Notarial de Aguiar da Beira, por Luísa de Jesus Pinto, casada
com José dos Santos na comunhão de adquiridos, foi constituída a
sociedade com a firma em epígrafe, que se regerá pelo contrato
constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma LACTIFUMADOS � Comércio
Produtos Alimentares, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na freguesia de Valverde, conce-
lho de Aguiar da Beira.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de queijos, enchidos,
carnes fumadas, bacalhau e bebidas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros e corresponde a uma quota de igual valor nominal,
pertencente à sócia única, Luísa de Jesus Pinto.
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ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, será exercida por quem vier
a ser designado gerente, sendo desde já nomeada como tal a sócia
única.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, em todos os seus actos e
contratos, é necessária a intervenção do gerente.

ARTIGO 5.º

Ficam reciprocamente autorizados, sócia e sociedade, a celebrar
contratos entre si.

ARTIGO 6.º

A sócia fica desde já autorizada a fazer prestações suplementares
de capital até 15 vezes o capital e suprimentos de igual valor, de
acordo com as condições a aprovar previamente em assembleia ge-
ral.

ARTIGO 7.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constitui-
ção 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 socie-
dade todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo
que definitivamente matriculada.

Está conforme.

15 de Janeiro de 2004. � A Conservadora, (Assinatura ilegível.)
2001413459

ALMEIDA

ALANGERO, S. R. L. � SUCURSAL

Conservatória do Registo Comercial de Almeida. Matrícula n.º 225;
identificação de pessoa colectiva n.º 980149193; inscrição n.º 3; nú-
mero e data da apresentação: 2/20031226.

Certifico que foi dissolvida e liquidada a sociedade em epígrafe,
conforme inscrição a seguir indicada:

3 � Apresentação n.º 2/20031226.
Facto registado: dissolução e encerramento da liquidação.
Data de aprovação de contas: 1 de Dezembro de 2003.

A Conservadora, (Assinatura ilegível.)

13 de Janeiro de 2004. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001330723

PINHEL

REIVIGEL � INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pinhel. Matrícula n.º 251/
001006; identificação de pessoa colectiva n.º 504875957; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 2/040113.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, pela apresen-
tação supra-referida, foi efectuado o seguinte registo, sendo o texto
que se segue a transcrição da inscrição n.º 2.

Inscrição n.º 2:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 22 de Setembro de 2003.
Menção: não tem activo nem passivo.

Conferida, está conforme.

13 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Adelaide
Ferreira Quelhas. 1000248154

LEIRIA
ALVAIÁZERE

SOUSA & BATISTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alvaiázere. Matrícula n.º 158/
940512; identificação de pessoa colectiva n.º 503193968; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 2/040114.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, da qual são
sócios José Joaquim Batista Mendes e mulher, Isabel Maria da Silva
Gonçalves Mendes, casados na comunhão de adquiridos, residentes
na Rua do Dr. Manuel Ribeiro Ferreira, Alvaiázere, foi registada a
alteração parcial do contrato com reforço do capital e redenomina-
ção, tendo, em consequência, o artigo 4.º do respectivo contrato ficado
com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais, uma de cada sócio.

O texto completo do contrato alterado, na sua redacção actuali-
zada, foi depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa
Marques Rodrigues Silveira Tiago. 2001443471

PONTES E CARDOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alvaiázere. Matrícula n.º 107/
900717; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 1/040113.

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

Data de aprovação de contas: 26 de Dezembro de 2003.

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa
Marques Rodrigues Silveira Tiago. 2001443455

NUNES E FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alvaiázere. Matrícula n.º 117/
910503; identificação de pessoa colectiva n.º 500565066; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 2/20040113.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 31 de Março de 2003.

14 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Paulo José Pe-
dro Mendonça. 2001443463

ANSIÃO

MANUEL NUNES BRÁS, SUCESSORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ansião. Matrícula n.º 53/660108;
identificação de pessoa colectiva n.º 500179913; inscrição n.º 4; nú-
mero e data da apresentação: 4/660810.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que, pela inscrição
n.º 4, foi alterado parcialmente o contrato no seu artigo 3.º, que passa
a ter a seguinte nova redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros
valores constantes da escrita, é de 12 220 euros e 56 cêntimos e
corresponde à soma de uma quota no valor nominal de 5237 euros
e 38 cêntimos, pertencente ao sócio António Rosa Pais, e duas quo-
tas iguais no valor nominal de 3491 euros e 59 cêntimos cada uma,
pertencentes uma, em comum e sem determinação de parte ou di-
reito, a Regina da Conceição e Isabel Maria da Conceição Nunes,
respectivamente, viúva e filha do falecido sócio Artur Nunes Brás,
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e outra, em comum e sem determinação de parte ou direito, ao só-
cio Armando Simões da Silva e seus filhos, Armando Manuel Nunes
da Silva e Maria Manuela Nunes da Silva.

Está conforme o original.

O texto actualizado do contrato está depositado na respectiva
pasta da sociedade.

16 de Janeiro de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.). 2006165259

BATALHA

CURTINVESTE � CONSTRUÇÕES
E INVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 1094/
040107; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/040107.

Certifico que António Costa Monteiro da Silva e mulher, Maria
Isabel dos Santos Barbas Monteiro da Silva, casados na comunhão
de adquiridos, Carla Sofia Barbas e Silva e Alexandra Isabel Barbas e
Silva, solteiras, maiores, constituíram uma sociedade comercial por
quotas, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a denominação de CURTINVESTE � Cons-
truções e Investimentos, L.da

2.º

A sociedade tem a sede no lugar de Casal da Quinta, freguesia e
concelho da Batalha.

§ único. A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social para outro local, dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe, bem como poderá criar agências, dele-
gações, sucursais ou quaisquer outras formas locais de representação
da sociedade, em território nacional ou no estrangeiro.

3.º

O objecto social consiste na compra e venda de propriedades,
construções e investimentos imobiliários.

4.º

O capital social é de 50 000 euros e representa-se por quatro
quotas, sendo uma quota de 33 000 euros, do sócio António Costa
Monteiro da Silva, uma quota de 15 000 euros, da sócia Maria Isabel
dos Santos Barbas Monteiro da Silva, e duas quotas iguais de 1000 eu-
ros, uma de cada uma das sócias Carla Sofia Barbas e Silva e Alexan-
dra Isabel Barbas e Silva.

§ único. Cada um dos sócios já realizou, em dinheiro, metade da
respectiva quota, devendo realizar o restante no prazo de um ano a
contar desta data.

5.º

Por decisão unânime dos sócios, podem ser exigidas prestações
suplementares de capital até ao décuplo do capital social.

6.º

A sociedade poderá participar, por qualquer forma, no capital de
outras, reguladas ou não por leis especiais, em agrupamentos com-
plementares de empresas e ainda comparticipar na criação de novas
empresas, mesmo que o objecto desta ou destas sociedades coincida
ou não, no todo ou em parte, com o da mesma.

7.º

A cessão de quotas carece sempre do consentimento da sociedade,
gozando esta, em primeiro lugar, e depois os sócios não cedentes, de
direito de preferência na sua aquisição.

8.º

1 � A sociedade poderá amortizar quotas de quaisquer sócios, desde
que totalmente liberadas, independentemente do seu consentimen-
to, nos seguintes casos:

a) Dissolução, falência ou insolvência do sócio;
b) Arresto, arrolamento, penhora ou outra forma de apreensão

judicial;
c) Venda ou adjudicação judicial.

2 � A contrapartida da amortização é o valor do último balanço
legalmente aprovado.

9.º

1 � A gerência da sociedade, sem caução e com ou sem remune-
ração, conforme deliberação da assembleia geral, pertence ao sócio
António Costa Monteiro da Silva, desde já nomeado gerente.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um ge-
rente.

3 � A gerência não pode vincular a sociedade em actos estra-
nhos aos negócios sociais, nomeadamente em letras de favor, abo-
nações, fianças, cauções ou outros documentos semelhantes.

Conferida, está conforme.

16 de Janeiro de 2004. � A Conservadora, Ana Maria Gomes
Sousa. 2000495354

HIDROCHAMA � CANALIZAÇÕES, GÁS
E AQUECIMENTO CENTRAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 1095/
040108; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/040108.

Certifico que Gonçalo Nuno Cerejo Pereira e mulher, Vivilde
Margarida Ferreira Brito, casados na comunhão geral, constituíram
uma sociedade comercial por quotas, que se rege pelo seguinte con-
trato:

1.º

A sociedade adopta a denominação de HIDROCHAMA � Cana-
lizações, Gás e Aquecimento Central, L.da

2.º

A sociedade tem a sede na Rua do Mestre Marques, 21, no lugar
de Forneiros, freguesia e concelho da Batalha.

§ único. A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social para outro local, dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe, bem como poderá criar agências, dele-
gações, sucursais ou quaisquer outras formas locais de representação
da sociedade, em território nacional ou no estrangeiro.

3.º

O objecto social consiste em canalizações, gás e aquecimento
central.

4.º

O capital social, integralmente já realizado em dinheiro, é de
5000 euros e representa-se por duas quotas iguais de 2500 euros, uma
de cada sócio.

5.º

Por decisão unânime dos sócios podem ser exigidas prestações
suplementares de capital até ao décuplo do capital social.

6.º

A sociedade poderá participar, por qualquer forma, no capital de
outras, reguladas ou não por leis especiais, em agrupamentos com-
plementares de empresas e ainda comparticipar na criação de novas
empresas, mesmo que o objecto desta ou destas sociedades coincida
ou não, no todo ou em parte, com o da mesma.

7.º

1 � A cessão de quotas entre sócios é livre.
2 � Na cessão de quotas a favor de estranhos, a sociedade, em

primeiro lugar, e os restantes sócios, depois, terão direito de prefe-
rência.

8.º

1 � A sociedade reserva-se o direito de amortizar qualquer quota
que seja penhorada, arrestada ou objecto de outra providência judi-
cial.

2 � A amortização considera-se efectuada com o depósito à or-
dem de quem de direito, do valor da quota apurado segundo balanço
a efectuar para o efeito.

3 � A quota amortizada figurará como tal no balanço, podendo,
porém, os sócios deliberar, nos termos legais, a correspondente re-
dução do capital ou o aumento do valor das restantes quotas, ou ainda
a criação de uma ou mais quotas para alienação a terceiros.
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9.º

1 � A gerência da sociedade, sem caução e com ou sem remune-
ração, conforme deliberação da assembleia geral, pertence aos só-
cios, desde já nomeados gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um ge-
rente.

Conferida, está conforme.

16 de Janeiro de 2004. � A Conservadora, Ana Maria Gomes
Sousa. 2000495290

CARVALHO & CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 28/881108;
identificação de pessoa colectiva n.º 500970165; averbamento n.º 2 à
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: Of. 1 a 3/040102.

Certifico que Armando da Mota Matos cessou funções de gerente,
por óbito, em 15 de Janeiro de 2003.

Conferida, está conforme.

13 de Janeiro de 2004. � A Conservadora, Ana Maria Gomes
Sousa. 2000495281

BOMBARRAL

SODIBOMBARRAL � SUPERMERCADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula n.º 508/
970915; identificação de pessoa colectiva n.º 503966711; recebido
em 30062003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes às prestações
de contas dos anos de 2001 e 2002.

Conferida, está conforme.

23 de Outubro de 2003. � A Ajudante, Maria Leonor Domingos
Rodrigues Gabriel Cordeiro. 2004249390

CAMARI � LAVANDARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula n.º 511/
971007; identificação de pessoa colectiva n.º 503971499; recebido
em 27062003.

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

Conferida, está conforme.

20 de Outubro de 2003. � A Ajudante, Maria Leonor Domingos
Rodrigues Gabriel Cordeiro. 2004248513

MADEIRAS FÉLIX, COMÉRCIO DE MADEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula n.º 357/
921118; identificação de pessoa colectiva n.º 502870400; recebido
em 30062003.

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

Conferida, está conforme.

21 de Outubro de 2003. � A Ajudante, Maria Leonor Domingos
Rodrigues Gabriel Cordeiro. 2004248947

ANTÓNIO DA SILVA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula n.º 136/
820617; identificação de pessoa colectiva n.º 501256130; recebido
em 27062003.

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

Conferida, está conforme.

16 de Outubro de 2003. � A Ajudante, Maria Leonor Domingos
Rodrigues Gabriel Cordeiro. 2001548753

SANTOS & MAIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula n.º 121/
820107; identificação de pessoa colectiva n.º 501227040; recebido
em 30062003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes às prestações
de contas dos anos de 2001 e 2002.

Conferida, está conforme.

13 de Outubro de 2003. � A Ajudante, Maria Leonor Domingos
Rodrigues Gabriel Cordeiro. 2004248114

J. A. C. FARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula n.º 596/
20001124; identificação de pessoa colectiva n.º 505196077; recebi-
do em 30062003.

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

Conferida, está conforme.

13 de Outubro de 2003. � A Ajudante, Maria Leonor Domingos
Rodrigues Gabriel Cordeiro. 2004248254

LEALMAT � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA E MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula n.º 655/
20020118; identificação de pessoa colectiva n.º 505764377; recebi-
do em 30062003.

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

Conferida, está conforme.

23 de Outubro de 2003. � A Ajudante, Maria Leonor Domingos
Rodrigues Gabriel Cordeiro. 2004249404

ECOFRUTAS � ESTAÇÃO FRUTEIRA
DA ESTREMADURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula n.º 469/
960708; identificação de pessoa colectiva n.º 503675717; recebido
em 31122003.

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

Conferida, está conforme.

6 de Janeiro de 2004. � A Ajudante, Maria Leonor Domingos
Rodrigues Gabriel Cordeiro. 2004249242

CALDAS DA RAINHA

FREIXINHO & SOUSA � COMPRA E REVENDA
DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 3597; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/
20031229.
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Certifico que entre Rui Manuel Freixinho Barros, casado com
Cristina Maria Barbosa de Sousa na separação de bens, e a referida
Cristina Maria Barbosa de Sousa, foi constituída a sociedade em
epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguin-
tes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Freixinho & Sousa � Compra e
Revenda de Imóveis, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Almeida Grandela, 1,
freguesia da Foz do Arelho, concelho das Caldas da Rainha.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de compra, venda e
revenda de imóveis, desenvolvimento de acções de promoção e re-
colha de informação sobre os negócios pretendidos e sobre as carac-
terísticas dos respectivos imóveis.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 25 000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas, uma do
valor nominal de 20 000 euros, pertencente ao sócio Rui Manuel
Freixinho Barros, e uma do valor nominal de 5000 euros, perten-
cente à sócia Cristina Maria Barbosa de Sousa.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete ao sócio Rui Ma-
nuel Freixinho Barros, desde já designado gerente.

2 � A sociedade obriga-se, em todos os seus actos e contratos,
com a intervenção de um gerente.

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 segui-
da, se defere aos sócios não cedentes.

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 empre-
sas.

ARTIGO 7.º

1 � Sempre que a lei não exija outras formalidades, as assem-
bleias gerais serão convocadas por carta registada, dirigida aos só-
cios com a antecedência mínima de 15 dias.

2 � Será permitida a representação dos sócios, mesmo por estra-
nhos.

Conferida, está conforme.

12 de Janeiro de 2004. � A Ajudante, Bárbara Pereira Marques.
2005122572

AUDIOMANIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 1963; identificação de pessoa colectiva n.º 502991992; data da
apresentação: 20031229.

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

Foi conferida e está conforme.

12 de Janeiro de 2004. � A Ajudante, Bárbara Pereira Marques.
2005122610

CASAROSKELL � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 2979; identificação de pessoa colectiva n.º 505233274; data da
apresentação: 20031230.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados os documentos referentes às prestações de contas dos anos
de exercício de 2000, 2001 e 2002.

Foi conferida e está conforme.

12 de Janeiro de 2004. � A Ajudante, Bárbara Pereira Marques.
2005122629

MUNDOROSKELL � COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 2978; identificação de pessoa colectiva n.º 505233266; data da
apresentação: 20031230.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados os documentos referentes às prestações de contas dos anos
de exercício de 2000, 2001 e 2002.

Foi conferida e está conforme.

12 de Janeiro de 2004. � A Ajudante, Bárbara Pereira Marques.
2005122645

EUROSCOLA � LÍNGUAS E INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 3036; identificação de pessoa colectiva n.º 504009117; data da
apresentação: 20031229.

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

Foi conferida e está conforme.

12 de Janeiro de 2004. � A Ajudante, Bárbara Pereira Marques.
2005122580

LEIRIA

HERMOLUXO � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Avenida do Dr. Francisco Sá Carneiro, lote 9, loja E,
Marrazes, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 9091/
20031204; identificação de pessoa colectiva n.º 506787451; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 58/20031204.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre:
1.º Jorge Paulo Portela da Venda, contribuinte fiscal

n.º 177771097, casado com Maria Celeste Pereira Frazão Portela
da Venda sob o regime da comunhão de adquiridos, natural da fre-
guesia de Coimbra (Sé Nova), concelho de Coimbra, residente na
Avenida do Dr. Francisco Sá Carneiro, lote 9, 4.º, B, freguesia de
Marrazes, concelho de Leiria; e

2.º Louis Filipe Gonçalves da Costa, contribuinte fiscal
n.º 218854935, solteiro, maior, de nacionalidade e naturalidade fran-
cesas, residente em 35 Rue Amadeu Bouquerel, apartamento 36,
Residence Carnot 2, França, e, quando em Portugal, na morada do
primeiro outorgante,
cujo contrato é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma HERMOLUXO � Mediação
Imobiliária, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida do Dr. Francisco Sá
Carneiro, lote 9, loja E, freguesia de Marrazes, concelho de Leiria.

3 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social, dentro do mesmo concelho ou para concelho
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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 mediação imobiliária.

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, Jorge Paulo Portela da Venda e Louis Filipe Gonçalves da Costa.

ARTIGO 4.º

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

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

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

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

Está conforme o original.

15 de Dezembro de 2003. � A Ajudante, Gracinda Neves Fran-
cisco. 2005104043

MARINHA GRANDE

HORIZONTAL � ESTRUTURAS METÁLICAS,
UNIPESSOAL, L.DA

(anteriormente HORIZONTAL � ESTRUTURAS
METÁLICAS, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 1982; identificação de pessoa colectiva n.º 505232464; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 5; números e data das
apresentações: 2 e 4/20031030.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, Manuel
Teixeira da Rocha foi exonerado das funções de gerente, por renún-
cia.

Data: 16 de Julho de 2003.

Mais se certifica que, em referência à sociedade em epígrafe, foi
efectuado o registo de alteração do contrato � transformação, pelo
que o contrato passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade passa a ter a firma Horizontal � Estruturas
Metálicas, Unipessoal, L.da, com a sua sede na Rua de Joaquim Tomé
Féteira, 23, no lugar e freguesia de Vieira de Leiria, concelho da
Marinha Grande.

2 � Por deliberação da gerência poderá a sede social ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, e
poderão ser abertas sucursais, delegações ou estabelecimentos, em
qualquer local do território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: a importação, exportação e comér-
cio de produtos e estruturas metálicas, nomeadamente gradeamentos,
portas, janelas, caixilhos, escadas e de outros equipamentos para a
construção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 29 500 euros, correspondente a uma quota de igual valor, per-
tencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e gerência da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado, incumbirá ao sócio ou a não só-
cios, designados em assembleia geral.

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

3 � O sócio, Carlos Alberto Santos Pereira, mantém as suas fun-
ções de gerente.

ARTIGO 5.º

A celebração de quaisquer negócios jurídicos entre a sociedade e o
sócio fica desde já autorizada, contanto que os mesmos sirvam para
a prossecução do objecto social da mesma sociedade.

Conferido, está conforme.

25 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Fer-
reira dos Santos Batista. 2006110136

TRANSPORTES GODINHO & GODINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 1297; identificação de pessoa colectiva n.º 503346438; data da
apresentação: 30122003.

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.

5 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 2006109634

ENGEFLOW, ENGENHARIA DE INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 2112; identificação de pessoa colectiva n.º 505514109; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 3/20031028.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi feito o
registo de dissolução e encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 21 de Outubro de 2003.

Conferido, está conforme.

25 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Fer-
reira dos Santos Batista. 2006110071

RETÓRICA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 1797; identificação de pessoa colectiva n.º 504533789; averba-
mento n.º 3 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
20031027.
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Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, deslocou a
sede para a Avenida do 1.º de Maio, 49, Marinha Grande.

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 Fer-
reira dos Santos Batista. 2006110055

CONSTRUTORA TEMPOS DE ROMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 2172; identificação de pessoa colectiva n.º 505857480; data da
apresentação: 17122003.

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.

5 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 2006109561

ÓBIDOS

URBACAMPO � CONSTRUÇÃO E PROMOÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Óbidos. Matrícula n.º 447/
20020927; identificação de pessoa colectiva n.º 506236781; data do
depósito: 31122003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 2002.

13 de Janeiro de 2004. � A Ajudante, Ana Paula Lourenço Afon-
so de Moura Mendes. 2004214384

PORTO DE MÓS

MESSIER � COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula n.º 1781/
030103; identificação de pessoa colectiva n.º 506417077; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 16/29122003.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi alterado
o contrato, tendo, em consequência, o artigo 3.º ficado com a se-
guinte redacção:

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a construção civil e obras públicas,
compra, venda e permuta de bens imóveis, revenda dos adquiridos
para esse fim e comercialização de materiais de construção.

Foi depositado o texto actualizado do contrato.

Conferida, está conforme.

8 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria do Carmo
Pinheiro da Conceição. 2005741167

AMBIMÓS � COOPERATIVA DE TRATAMENTO DE
EFLUENTES DAS SUINICULTURAS DO CONCELHO DE
PORTO DE MÓS, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula n.º 4/
960924; identificação de pessoa colectiva n.º 503718408; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 3/23122003.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
signados os membros da direcção e do conselho fiscal para o triénio
de 2002-2004.

Direcção: presidente, Manuel dos Santos Rosário; vice-presi-
dente, Jorge Manuel da Piedade Volante; secretário, José Gomes

Cardoso; tesoureiro, José Bastos Pragosa; suplente, Abílio Carreira
de Sousa.

Conselho fiscal: presidente, Joaquim dos Ramos Belo; secretário,
José Leirião Carreira; tesoureiro, Hermínio da Costa Carreira.

Data da deliberação: 12 de Julho de 2002.

Conferida, está conforme.

13 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria do Carmo
Pinheiro da Conceição. 2005741396

SIMALA INDÚSTRIA DE COMPOSTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula n.º 1504/
20000512; identificação de pessoa colectiva n.º 500219648; inscri-
ções n.os 24 e 25; números e data das apresentações: 7 e 8/26122003.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi designa-
do o conselho de administração e o fiscal único para o quadriénio de
2003-2006.

Conselho de administração: presidente, Artur Alves da Silva Me-
neses; vogais: Maria Filomena Ribeiro Ascenso Meneses e Rita Ale-
xandra Ascenso Meneses.

Fiscalização: fiscal único, Leal & Carreira, Sociedade de Reviso-
res Oficiais de Contas, representada por José Maria de Jesus Carrei-
ra; suplente, Fernando Jorge de Sá Pereira, revisor oficial de contas.

Data da deliberação: 8 de Novembro de 2003.

Mais certifico que o contrato foi alterado, tendo, em consequên-
cia, os artigos 24.º e 25.º ficado com a seguinte redacção:

24.º

1 � A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único, que
terá sempre um suplente.

2 � Por deliberação da assembleia geral, a fiscalização da socie-
dade poderá competir a um conselho fiscal, composto por três mem-
bros efectivos e um suplente.

25.º

1 � O fiscal único e o suplente ou, no caso de existência, o con-
selho fiscal são eleitos pela assembleia geral pelo período de quatro
anos.

2 � O fiscal único, o suplente ou os membros do conselho fiscal
poderão ter direito a remuneração a fixar pela assembleia geral.

Foi depositado o texto actualizado do contrato.

Conferida, está conforme.

8 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria do Carmo
Pinheiro da Conceição. 2005741108

MENESES, S. G. P. S., S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula n.º 944/
911119; identificação de pessoa colectiva n.º 502649771; inscrições
n.os 14 e 15; números e data das apresentações: 12 e 13/26122003.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi designa-
do o conselho de administração e o fiscal único para o quadriénio de
2003-2006.

Conselho de administração: presidente, Artur Alves da Silva Me-
neses; vogais: Maria Filomena Ribeiro Ascenso Meneses e Luís As-
censo Meneses.

Fiscalização: fiscal único, Leal & Carreira, Sociedade de Reviso-
res Oficiais de Contas, representada por José Maria de Jesus Carrei-
ra; suplente, Fernando Jorge de Sá Pereira, revisor oficial de contas.

Data da deliberação: 8 de Novembro de 2003.

Mais certifico que o capital social foi aumentado de 8 500 000 eu-
ros para 10 100 000 euros, tendo, em consequência, os artigos 4.º,
25.º e 26.º ficado com a seguinte redacção:

4.º

1 � O capital social é de 10 100 000 euros, correspondente a
2 020 000 acções de valor nominal de 5 euros cada.

25.º

1 � A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único, que
terá sempre um suplente.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 54 � 4 de Março de 20045066-(84)

2 � Por deliberação da assembleia geral, a fiscalização da socie-
dade poderá competir a um conselho fiscal, composto por três mem-
bros efectivos e um suplente.

26.º

1 � O fiscal único e o suplente ou, no caso de existência, o con-
selho fiscal são eleitos pela assembleia geral pelo período de quatro
anos.

2 � O fiscal único, o suplente ou os membros do conselho fiscal
poderão ter direito a remuneração a fixar pela assembleia geral.

Foi depositado o texto actualizado do contrato.

Conferida, está conforme.

8 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria do Carmo
Pinheiro da Conceição. 2005741060

CABOPOL � INDÚSTRIA DE COMPOSTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula n.º 1143/
950510; identificação de pessoa colectiva n.º 503416002; inscrições
n.os 10 e 11; números e data das apresentações: 10 e 11/26122003.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi designa-
do o conselho de administração e o fiscal único para o quadriénio de
2003-2006.

Conselho de administração: presidente, Artur Alves da Silva Me-
neses; vogais: Maria Filomena Ribeiro Ascenso Meneses e Rita Ale-
xandra Ascenso Meneses.

Fiscalização: fiscal único, Leal & Carreira, Sociedade de Reviso-
res Oficiais de Contas, representada por José Maria de Jesus Carrei-
ra; suplente, Fernando Jorge de Sá Pereira, revisor oficial de contas.

Data da deliberação: 8 de Novembro de 2003.

Mais certifico que o contrato foi alterado, tendo, em consequên-
cia, os artigos 24.º e 25.º ficado com a seguinte redacção:

24.º

1 � A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único, que
terá sempre um suplente.

2 � Por deliberação da assembleia geral, a fiscalização da socie-
dade poderá competir a um conselho fiscal, composto por três mem-
bros efectivos e um suplente.

25.º

1 � O fiscal único e o suplente ou, no caso de existência, o con-
selho fiscal são eleitos pela assembleia geral pelo período de quatro
anos.

2 � O fiscal único, o suplente ou os membros do conselho fiscal
poderão ter direito a remuneração a fixar pela assembleia geral.

Foi depositado o texto actualizado do contrato.

Conferida, está conforme.

8 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria do Carmo
Pinheiro da Conceição. 2005741086

POLIGREEN � CONSTRUÇÃO CIVIL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula n.º 1441/
990726; identificação de pessoa colectiva n.º 504393537; inscrições
n.os 4 e 5; números e data das apresentações: 5 e 5/26122003.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi designa-
do o conselho de administração e o fiscal único para o quadriénio de
2003-2006.

Conselho de administração: presidente, Artur Alves da Silva Me-
neses; vogais: Maria Filomena Ribeiro Ascenso Meneses e Luís As-
censo Meneses.

Fiscalização: fiscal único, Leal & Carreira, Sociedade de Reviso-
res Oficiais de Contas, representada por José Maria de Jesus Carrei-
ra; suplente, Fernando Jorge de Sá Pereira, revisor oficial de contas.

Data da deliberação: 8 de Novembro de 2003.

Mais certifico que o capital social foi aumentado de 500 000 eu-
ros para 3 000 000 de euros, tendo, em consequência, o artigo 5.º
ficado com a seguinte redacção:

5.º

O capital social, integralmente realizado, é de 3 000 000 de euros,
representado por 600 000 acções de valor nominal de 5 euros cada,
dividido em títulos de 1, 5, 10, 50 e 500 acções.

Foi depositado o texto actualizado do contrato.

Conferida, está conforme.

8 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria do Carmo
Pinheiro da Conceição. 2005741078

CLEAN COMPOUNDS � INDÚSTRIA
DE POLÍMEROS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula n.º 1274/
970716; identificação de pessoa colectiva n.º 503920428; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 15/26122003.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi designa-
do o conselho de administração e o fiscal único para o quadriénio de
2001-2004.

Conselho de administração: presidente, Artur Alves da Silva Me-
neses; vogais: Maria Filomena Ribeiro Ascenso Meneses e Rita Ale-
xandra Ascenso Meneses.

Fiscalização: fiscal único, Leal & Carreira, Sociedade de Reviso-
res Oficiais de Contas, representada por José Maria de Jesus Carrei-
ra; suplente, Fernando Jorge de Sá Pereira, revisor oficial de contas.

Data da deliberação: 9 de Novembro de 2003.

Conferida, está conforme.

8 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria do Carmo
Pinheiro da Conceição. 2005741000

L. A. R. F. � IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula n.º 1475/
20000117; identificação de pessoa colectiva n.º 504808699; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 9/26122003.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi designa-
do o conselho de administração e o fiscal único para o quadriénio de
2004-2007.

Conselho de administração: presidente, Artur Alves da Silva Me-
neses; vogais: Maria Filomena Ribeiro Ascenso Meneses e Rita Ale-
xandra Ascenso Meneses.

Fiscalização: fiscal único, Leal & Carreira, Sociedade de Reviso-
res Oficiais de Contas, representada por José Maria de Jesus Carrei-
ra; suplente, Fernando Jorge de Sá Pereira, revisor oficial de contas.

Data da deliberação: 9 de Novembro de 2003.

Conferida, está conforme.

8 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria do Carmo
Pinheiro da Conceição. 2005741094

BINÁRIO � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula n.º 1024/
930607; identificação de pessoa colectiva n.º 503004880; inscrição
n.º 17; número e data da apresentação: 4/26122003.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi alterado
o contrato de sociedade, tendo, em consequência, o n.º 2 do artigo 5.º
ficado com a seguinte redacção:

5.º

2 � A sociedade vincula-se pelas assinaturas de dois gerentes.

Foi depositado o texto actualizado do contrato.

Conferida, está conforme.

8 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria do Carmo
Pinheiro da Conceição. 2005741116
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MATOS & RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula n.º 1279/
970904; identificação de pessoa colectiva n.º 503952702; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 10/29122003.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, a mesma
foi dissolvida e encerrada a liquidação.

Data da aprovação das contas: 9 de Dezembro de 2003.

Conferida, está conforme.

8 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria do Carmo
Pinheiro da Conceição. 2005741159

EUROIBÉRICO BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula n.º 1365/
980717; identificação de pessoa colectiva n.º 504192930; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/
30122003.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, cessou fun-
ções de gerente José António de Matos Ferreira, por renúncia, em
19 de Novembro de 2003.

Conferida, está conforme.

13 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria do Carmo
Pinheiro da Conceição. 2005741183

CENTRO HÍPICO DE ALCARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula n.º 1711/
020327; identificação de pessoa colectiva n.º 505873745; inscrição
n.º 11; número e data da apresentação: 24/070104.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi alterado
o contrato, tendo, em consequência, o artigo 6.º, n.º 2, ficado com
a seguinte redacção:

6.º

2 � A sociedade vincula-se pela assinatura de um gerente.

Foi depositado o texto actualizado do contrato.

Conferida, está conforme.

13 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria do Carmo
Pinheiro da Conceição. 2005741388

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; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 5/031209.

Certifico que foi registada a alteração parcial dos estatutos, tradu-
zida na nova redacção dos artigos 1.º, 3.º, 4.º, 5.º, 6.º, 7.º, 8.º, 9.º,
10.º, 11.º, 12.º, 13.º, 14.º, 15.º, 16.º, 17.º, 18.º, 19.º, 20.º, 21.º, 22.º,
23.º, 24.º, 25.º, 26.º, 27.º, 28.º, 29.º, 30.º, 31.º, 32.º, 33.º, 34.º e
35.º, que fica sendo a seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A Cooperativa denomina-se Cooperativa Antena Rádio Voz
de Alenquer, C. R. L., e rege-se pelos presentes estatutos, pelo Có-
digo Cooperativo e demais legislação aplicável.

2 � Constituiu-se em 26 de Março de 1987.
3 � Inclui-se no ramo da cultura do sector cooperativo e não

tem quaisquer fins lucrativos.
4 � A Cooperativa tem a sua sede na Rua de Renato Leitão Lou-

renço, 11, em Alenquer, freguesia de Santo Estêvão.
3 � A publicidade a emitir pela estação de rádio deverá respeitar

o preceituado na lei para o sector da actividade e sujeitar-se às nor-

mas e disposições do código da publicidade e demais legislação avul-
sa que especialmente a regule, destinando-se os fundos com ela ob-
tidos à melhor prossecução dos fins da Cooperativa.

4 � Subsidiariamente, poderá a Cooperativa desenvolver activi-
dades de outros ramos, nos termos do n.º 2 do artigo 4.º do Código
Cooperativo, desde que deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 3.º

1 � Os fundos obtidos pela venda de publicidade emitida pela
estação de rádio destinam-se exclusivamente à melhor prossecução
dos fins da Cooperativa.

2 � Subsidiariamente e com os mesmos fins, poderá a Coopera-
tiva desenvolver outras actividades, desde que deliberado em assem-
bleia geral.

ARTIGO 4.º

Para prossecução do seu objectivo e realização dos seus fins, po-
derá a Cooperativa adquirir ou tomar de aluguer todo o equipamento
ou material e instalações necessárias ao serviço a prestar e ao
desenvolvimento das suas actividades, bem como estabelecer proto-
colos e acordos de cooperação com outras entidades.

CAPÍTULO II

Capital social

ARTIGO 5.º

1 � O capital social é variável e limitado ao valor mínimo de
2500 euros.

2 � O capital é representado por 500 títulos nominativos no
valor de 5 euros cada um.

3 � Cada cooperador obriga-se a subscrever, no mínimo, 10 títu-
los de capital, devendo realizá-los de imediato.

4 � O aumento de capital far-se-á em novas subscrições por parte
dos cooperadores já existentes ou por admissão de novos.

5 � Os membros a admitir ficam sujeitos ao pagamento de uma
jóia no montante equivalente a um 1,5 % do montante do capital
realizado.

6 � A jóia a que se refere o número anterior poderá ser paga em
três prestações, com vencimentos mensais.

ARTIGO 6.º

A transmissão de títulos de capital inter vivos e mortis causa far-
-se-á de acordo com o Código Cooperativo.

CAPÍTULO III

Cooperadores

ARTIGO 7.º

Podem ser membros da Cooperativa todas as pessoas singulares
ou colectivas que previamente se comprometam a integrar-se no
espírito dos fins para que foi criada e nas seguintes condições:

a) Declararem voluntariamente desejar assumir tal qualidade e
como tal sejam aceites pela direcção;

b) Serem pessoas de reconhecida idoneidade moral e cívica;
c) Possam desempenhar qualquer função na Cooperativa;
d) Subscrevam e realizem os títulos de capital e paguem a jóia, de

acordo com o artigo 5.º dos presentes estatutos.

ARTIGO 8.º

1 � A admissão como membro da Cooperativa efectua-se me-
diante a apresentação à direcção da respectiva proposta, assinada
pelo candidato e por dois membros efectivos proponentes, no ple-
no gozo dos seus direitos.

2 � Da decisão da direcção de recusa de admissão cabe recurso
para a primeira assembleia geral que se realiza após a mesma por
iniciativa do interessado ou de, pelo menos, três cooperantes.

ARTIGO 9.º

1 � Os direitos dos cooperadores são os consignados no Código
Cooperativo, noutra legislação aplicável e nos presentes estatutos,
bem como os que venham a ser estabelecidos por deliberação da
assembleia geral ou da direcção.
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2 � O direito de examinar a escrita e as contas da Cooperativa
poderá ser exercido a pedido do cooperador nos períodos entre as
convocatórias e a realização das reuniões da assembleia geral e, fora
deste período, sempre que a direcção o entenda.

ARTIGO 10.º

São deveres dos membros da Cooperativa, para além dos estabe-
lecidos no Código Cooperativo, os seguintes:

a) Desempenhar, com zelo, diligência e brio profissional, as tare-
fas que lhe forem conferidas;

b) Tratar com urbanidade e deferência todos os utentes dos servi-
ços da Cooperativa.

ARTIGO 11.º

O pedido de demissão de membro da Cooperativa deverá ser apre-
sentado à direcção a qualquer momento, com o pré-aviso de 60 dias,
sem prejuízo da responsabilidade pelo cumprimento dos seus deveres
como membro da Cooperativa.

ARTIGO 12.º

1 � Os cooperadores que culposamente violem o Código Coope-
rativo, a legislação complementar aplicável, bem como os estatutos
da Cooperativa ou as demais normas emitidas pela assembleia geral
ou a direcção podem sofrer as seguintes sanções:

a) Repreensão registada;
b) Suspensão até 180 dias;
c) Exclusão;
d) Perda de mandato.
2 � A exclusão deverá ser fundamentada com violação grave das

normas indicadas no número anterior, considerando-se como tal,
designadamente, o abandono culposo e injustificado das actividades
que lhes estiverem cometidas, sem a prévia concordância da direc-
ção.

3 � A aplicação das punições previstas nos números anteriores
são precedidas de processo escrito e devem seguir os princípios e
normas previstas no Código Cooperativo e demais normas aplicá-
veis.

4 � A competência para aplicar a pena de exclusão cabe exclu-
sivamente à assembleia geral, podendo as restantes ser aplicadas pela
direcção.

5 � A aplicação das sanções previstas no n.º 1 não prejudica a
responsabilidade civil ou criminal que possa resultar das faltas prati-
cadas.

ARTIGO 13.º

Ao membro que se demita ou seja excluído ser-lhe-á restituído,
no prazo máximo de um ano, o valor dos títulos de capital, sendo
deduzida qualquer importância em dívida.

CAPÍTULO IV

Órgãos sociais

ARTIGO 14.º

1 � Os órgãos sociais da Cooperativa são:
a) A assembleia geral;
b) A direcção;
c) O conselho fiscal.
2 � Poderá a direcção criar comissões especiais, de duração limi-

tada, definir a sua composição, funcionamento e obrigações.

ARTIGO 15.º

1 � Os membros da mesa da assembleia geral, da direcção e do
conselho fiscal são eleitos trienalmente, mediante escrutínio secre-
to, por maioria de votos, de entre listas apresentadas ao presidente
da mesa da assembleia geral.

2 � As listas concorrentes deverão indicar a totalidade dos mem-
bros efectivos por cada cargo, bem como suplentes para a direcção
e conselho fiscal, em número não inferior a dois.

3 � Os titulares podem ser reeleitos, consecutivamente, para o
mesmo órgão, sem limites de mandatos.

4 � Os titulares dos órgãos sociais não são remunerados pelo
exercício destes cargos da Cooperativa.

ARTIGO 16.º

As condições de elegibilidade e incompatibilidade dos titulares e o
funcionamento dos órgãos regem-se pelo disposto nos presentes
estatutos e no Código Cooperativo.

ARTIGO 17.º

A posse dos membros eleitos para os órgãos sociais e da mesa da
assembleia geral é conferida pelo presidente da mesa da assembleia
geral cessante, lavrando-se a acta conjunta, assinada por todos os
intervenientes.

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 18.º

1 � A assembleia geral é o órgão supremo da Cooperativa e as
suas deliberações, tomadas nos termos legais e estatutários, são obri-
gatórios para os restantes órgãos da Cooperativa e para todos os
membros desta.

2 � Participam na assembleia geral todos os membros da Coope-
rativa, no pleno gozo dos seus direitos.

3 � Cada membro da Cooperativa tem direito a um voto, inde-
pendentemente do capital social subscrito e realizado e dos serviços
prestados à Cooperativa.

ARTIGO 19.º

É da competência da assembleia geral:
a) Eleger e destituir os membros dos órgãos da Cooperativa;
b) Apreciar e votar anualmente o relatório de gestão e de contas

da Cooperativa, bem como o parecer do conselho fiscal;
c) Apreciar e votar o orçamento e o plano de actividade para o

exercício seguinte;
d) Aprovar a forma de distribuição dos excedentes;
e) Alterar os estatutos e aprovar e alterar os regulamentos inter-

nos;
f) Aprovar a cisão e fusão da Cooperativa;
g) Aprovar a filiação da Cooperativa em uniões e federações;
h) Decidir a exclusão de cooperadores e a perda de mandato dos

órgãos sociais da Cooperativa e funcionar como instância de recur-
so, quer em relação à admissão ou recusa de novos membros quer às
sanções aplicadas pela direcção;

i) Decidir do direito de acção civil ou penal contra directores e
membros do conselho fiscal;

j) Aprovar a dissolução da Cooperativa;
k) Apreciar e votar as matérias especialmente previstas nos esta-

tutos ou no Código Cooperativo e legislação complementar, bem
como as matérias não previstas nas competências de outros órgãos.

ARTIGO 20.º

1 � A convocação e funcionamento da assembleia geral segue as
normas previstas no Código Cooperativo.

2 � A assembleia geral para eleição dos órgãos sociais e da mesa
da assembleia geral reúne, em princípio, até 30 de Novembro do
último ano do triénio anterior.

ARTIGO 21.º

1 � A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente,
um vice-presidente e dois secretários.

2 � As competências, bem como as regras de substituição e des-
tituição dos membros da mesa, são as fixadas no Código Coopera-
tivo.

ARTIGO 22.º

Os documentos referentes à ordem de trabalhos deverão estar
presentes na sede da Cooperativa, para consulta dos seus membros,
desde a data da convocatória da assembleia geral até 24 horas antes
da sua realização.

SECÇÃO II

Direcção

ARTIGO 23.º

1 � A direcção é composta por sete membros efectivos, sendo
um presidente, um vice-presidente, um secretário, um tesoureiro e
três vogais.

2 � Os membros suplentes serão chamados à efectividade do
exercício de funções directivas no caso de vacatura ou impedimento
do titular de qualquer cargo.

3 � No caso de passagem a efectivo de qualquer membro suplen-
te, a direcção poderá, por maioria de dois terços dos membros em
exercício, alterar a distribuição de cargos, devendo dar conhecimen-
to à assembleia geral na primeira reunião deste órgão que se efectue.
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ARTIGO 24.º

A direcção é o órgão de administração e representação da Coope-
rativa, incumbindo-lhe, designadamente:

a) Elaborar anualmente e submeter ao parecer do conselho fiscal
e à apreciação e à aprovação da assembleia geral o balanço, relató-
rio e contas do exercício, bem como o plano de actividades e orça-
mento para o ano seguinte;

b) Executar o plano de actividade anual, bem como zelar pelo
respeito da lei, dos estatutos e das deliberações da assembleia geral;

c) Deliberar sobre a admissão de novos membros e a aplicação de
sanções previstas na lei e nos estatutos, dentro dos limites da sua
competência;

d) Contratar e gerir o pessoal necessário às actividades da Coope-
rativa;

e) Representar a Cooperativa, em juízo ou fora dele;
f) Fixar os preços dos serviços prestados pela Cooperativa;
g) Escriturar os livros, nos termos da lei.

ARTIGO 25.º

1 � A direcção reúne ordinariamente uma vez por mês e, ex-
traordinariamente, sempre que o presidente a convoque, por sua ini-
ciativa ou a pedido da maioria dos seus membros efectivos.

2 � A direcção só pode tomar deliberações com a presença da
maioria dos seus membros efectivos.

3 � Em caso de empate de votações da direcção, é concedido ao
seu presidente o voto de qualidade para desempate na votação.

4 � Os membros da mesa da assembleia geral e os do conselho
fiscal, bem como os membros suplentes da direcção, poderão assistir
às reuniões da direcção sem direito a voto.

ARTIGO 26.º

1 � A Cooperativa obriga-se:
a) Pelas assinaturas conjuntas de dois membros da direcção, sen-

do obrigatória a assinatura do tesoureiro no caso de obrigações pe-
cuniárias ou movimento de fundos;

b) Pela assinatura de um membro da direcção no exercício de
poderes que nele tenham sido delegados por aquele órgão;

c) Pela assinatura de um gerente ou procurador no âmbito do res-
pectivo mandato.

2 � Nos actos de mero expediente basta a assinatura de um dos
membros da direcção.

SECÇÃO III

Conselho fiscal

ARTIGO 27.º

1 � O conselho fiscal é composto por um presidente e dois vo-
gais.

2 � Os membros suplentes serão chamados à efectividade do
exercício das funções no caso de vacatura ou impedimento do titu-
lar de qualquer cargo.

3 � No caso de passagem a efectivo de qualquer membro suplen-
te o conselho fiscal poderá, por maioria de dois terços dos membros
em exercício, alterar a distribuição de cargos, devendo dar conheci-
mento à assembleia geral na primeira reunião deste órgão que se
efectue.

ARTIGO 28.º

O conselho fiscal é o órgão de controlo e fiscalização da Coope-
rativa, incumbindo-lhe, designadamente:

a) Examinar, sempre que julgue conveniente, a escrita e toda a
documentação da Cooperativa;

b) Verificar, quando creia necessário, o saldo de caixa e a existên-
cia de valores de qualquer espécie, o que fará constar das respectivas
actas;

c) Emitir parecer sobre o balanço, o relatório, as contas do exer-
cício e o orçamento e o plano de actividades para o ano seguinte;

d) Requerer a convocatória extraordinária da assembleia geral nos
termos do n.º 3 do artigo 42.º do Código Cooperativo;

e) Verificar o cumprimento dos estatutos e da lei;
f) Definir a sua forma de funcionamento de acordo com a lei e os

presentes estatutos.
ARTIGO 29.º

1 � Compete ao presidente convocar as reuniões ordinárias e as
extraordinárias que entender convenientes, ou que lhe sejam pedidas
pela maioria dos membros efectivos.

2 � As reuniões ordinárias terão pelo menos a periodicidade tri-
mestral.

3 � O conselho fiscal só pode tomar deliberações com a presen-
ça da maioria dos seus membros efectivos.

CAPÍTULO V

Reservas e distribuição de excedentes

ARTIGO 30.º

1 � São obrigatórias as seguintes reservas:
a) Reserva legal, constituída por 80 % das jóias e por um mínimo

de 10 % dos excedentes anuais líquidos;
b) Reserva para a educação e formação cooperativas, constituída

por um mínimo de 5 % dos excedentes anuais líquidos, por donati-
vos e subsídios destinados a actividades contempladas no âmbito desta
reserva e ainda pelo remanescente das jóias previstas no artigo 5.º
deste estatuto ou pela sua totalidade, sempre que a reserva contem-
plada na alínea a) atinja o valor igual ao capital social.

2 � A assembleia geral pode deliberar a constituição de outras
reservas, devendo determinar o seu modo de formação, de aplicação
e da liquidação.

ARTIGO 31.º

Todas as reservas são insusceptíveis de repartição entre os coope-
radores.

ARTIGO 32.º

O montante dos excedentes anuais líquidos será distribuído na sua
totalidade pela forma seguinte:

a) No mínimo de 15 % pelas reservas previstas no n.º 1 do ar-
tigo 31.º;

b) O restante pelas outras reservas criadas pela assembleia geral.

Disposições gerais e transitórias

ARTIGO 33.º

1 � A fusão, cisão, dissolução e liquidação da Cooperativa só pode
fazer-se em obediência ao disposto no Código Cooperativo e demais
legislação aplicável.

2 � Em caso de dissolução da Cooperativa, os seus bens e direi-
tos remanescentes da aplicação fixada legalmente deverão ser atri-
buídos a entidades públicas ou privadas com sede no concelho de
Alenquer, que a assembleia geral considere ter objecto social com
maior afinidade ao da Cooperativa, sem prejuízo do que estabelece o
Código Cooperativo.

ARTIGO 34.º

As alterações aos presentes estatutos terão de ser votadas em
assembleia geral, expressamente convocada para o efeito e aprova-
das por maioria qualificada de dois terços dos membros da Coopera-
tiva, expressos.

ARTIGO 35.º

Os casos omissos serão resolvidos pela assembleia geral, na obser-
vância da lei e dos princípios do Código Cooperativo e dos presen-
tes estatutos.

Conferida, está conforme.

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

23 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz
Araújo Pereira de Oliveira. 2006130692

TRANSGÉNIOS � ALUGUER DE MÁQUINAS DE TERRA-
PLANAGEM, ALUGUER DE CAMIÕES TRANSPORTE DE
MERCADORIAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 2057/
020926; identificação de pessoa colectiva n.º 506308308; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 5; números e data das
apresentações: 6 e 7/040107.

Certifico:
1.º Que foi registada a cessação das funções de gerente por parte

de Álvaro Manuel da Cruz Ferreira, por renúncia, em 11 de Junho
de 2003;
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2.º Que foi registada a designação de gerente, por deliberação
de 11 de Junho de 2003, de Vera Mónica Henriques Luís Ferreira,
casada.

Conferida, está conforme.

12 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Marques Bacelar Inês David. 2006131761

LENINE PEREIRA ALEGRE SOCIEDADE
METALÚRGICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1112/
960411; identificação de pessoa colectiva n.º 503640107; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 10/040108.

Certifico que foi registado o reforço do capital e alteração parcial
do contrato, sendo a importância do aumento realizada em dinhei-
ro, subscrito por cada um dos sócios: Lenine Pereira Alegre e Natá-
lia Maria Sequeira de Oliveira Alegre, casados entre si em comunhão
geral, com a quantia de 250 000 euros, e dada nova redacção ao
artigo 3.º, que fica com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 750 000 euros e
corresponde à soma de duas quotas iguais de 375 000 euros, uma de
cada sócio.

Conferida, está conforme.

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

13 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Marques Bacelar Inês David. 2006131818

LPA � AÇOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1564/
000607; identificação de pessoa colectiva n.º 504873628; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 8/040107.

Certifico que foi registado o reforço do capital e alteração parcial
do contrato, sendo a importância do aumento, realizado em dinhei-
ro, mediante a emissão de 65 000 novas acções de valor nominal de
5 euros cada uma, e dada nova redacção aos artigos: 2.º (seu n.º 1),
4.º, 6.º (seu n.º 5), 14.º, 15.º (seu corpo) e 13.º (seu n.º 5), e, bem
assim, eliminados os artigos: 24.º, o n.º 4 do 13.º, do qual o n.º 5 passa
a ser o n.º 4 e o n.º 6 passa a ser o n.º 5, que ficam com a seguinte
redacção:

ARTIGO 2.º

Sede

1 � A sua sede é no Casal da Maceda, Ribeira do Luado,
Cheganças, freguesia de Triana, concelho de Alenquer.

ARTIGO 4.º

Capital social

O capital social é de 400 000 euros, representado por 80 000 ac-
ções com o valor nominal de 5 euros cada, e está integralmente subs-
crito e realizado.

ARTIGO 6.º

Aumento de capital

5 � Os aumentos de capital até ao montante de 500 000 euros,
que deveriam ser deliberados em assembleia geral, ou pela totalidade
dos accionistas ou por algumas das formas previstas no artigo 54.º
do Código das Sociedades Comerciais, poderão ser deliberados pelo
conselho de administração.

ARTIGO 13.º

Administração

5 � A sociedade obriga-se:
a) Pela intervenção de dois administradores, sendo sempre uma

das intervenções a do presidente do conselho de administração;
b) Pela intervenção de um administrador com poderes delegados;

c) Pela intervenção de um ou mais mandatários, nos termos do
respectivo mandato;

d) Bastará, porém, a intervenção de um qualquer administrador
ou de um mandatário, ressalvados os limites do respectivo mandato,
para a prática de actos de mero expediente.

ARTIGO 14.º

Caução

Os administradores que forem designados ficam dispensados de
prestar caução, salvo se houver deliberação em contrário.

ARTIGO 15.º

Competência

Compete ao conselho de administração exercer os mais amplos
poderes de observância dos interesses e negócios sociais, dentro dos
limites que lhe sejam assinalados por lei, pelos estatutos, pelas deli-
berações da assembleia geral, em especial:

Conferida, está conforme.

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

12 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Marques Bacelar Inês David. 2006131770

COMERSUTA � TRANSPORTE RODOVIÁRIO
DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1704/
010329; identificação de pessoa colectiva n.º 505383730; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 4/040109.

Certifico que foi registada a dissolução da sociedade e encerra-
mento da sua liquidação, tendo as contas sido aprovadas em 17 de
Dezembro de 2003.

Conferida, está conforme.

12 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Marques Bacelar Inês David. 2006131796

AZAMBUJA

CLC � COMPANHIA LOGÍSTICA
DE COMBUSTÍVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Azambuja. Matrícula n.º 462/
961029; identificação de pessoa colectiva n.º 503206270; inscrição
n.º 21; número e data da apresentação: 1/20040112.

Certifico que, pela inscrição n.º 21, foi efectuada a inscrição com
o seguinte teor:

21 � Apresentação n.º 1/20040112.
Facto: nomeação dos órgãos sociais.
Conselho de administração: presidente, António Manuel Rogado

Salvador Pinheiro; vogais: José Augusto de Lima Barros Raposo,
Manuel São Pedro Ramalhete, António Gomes Narciso Nobre e Fran-
cisco Manuel Dias Gouveia Pedro.

Fiscal único: P. Matos Silva, G. Júnior, P. Caiado e Associados,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por Pedro
João Reis de Matos Silva; suplente, Jorge Carlos Batalha Duarte
Catulo, residente na Praceta de Miguel Torga, 5, 1.º, esquerdo, Setú-
bal.

Período: triénio de 2003-2005.
Data da deliberação: 14 de Março de 2003.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2004. � A Conservadora, Eugénia Maria Vieira
Amaral. 2002842884
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CADAVAL

TRANSPORTES CAETANO & FILHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cadaval. Matrícula n.º 428/
990609; identificação de pessoa colectiva n.º 504420291.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que foi depositada a prestação de contas do
exercício do ano de 2002.

Está conforme o original.

30 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Célia Maria
Regueira Leitão. 1000247895

CASCAIS

SERPAC � SOCIEDADE DE ESTUDOS E REALIZAÇÃO
DE PALETIZAÇÃO, ACONDICIONAMENTO E CODIFI-
CAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 886-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 504103857; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 246/011219.

Certifico que foi registado o seguinte:
4 � Apresentação n.º 246/011219.
Redenominação com reforço de capital.
Artigo alterado: 3.º
Capital: 5000 euros, após o reforço de 602 410$, por incorpora-

ção de reservas livres.
Sócios e quotas:
1) José Moreira da Silva � 4750 euros;
2) Amarino do Carmo Montez � 250 euros.

Certifico ainda que foram depositados os documentos referentes
às prestações de contas dos exercícios de 1998, 1999 e 2000.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Ana Maria Correia dos Santos Neves
Galrito. 3000094731

UNIARME � UNIÃO DE ARMAZENISTAS
DE MERCEARIA, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6271-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 501701907; inscrição
n.º 11; número e data da apresentação: 91/20020111.

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

11 � Apresentação n.º 91/020314.
Facto: designação da direcção, para 2002-2003: presidente,

Gestiretalho � Gestão e Consultoria para Distribuição a Retalho,
S. A., representada por Álvaro Carlos Gonzalez Trancoso; vice-pre-
sidente, Manuel Nunes e Fernandes, L.da, representada por Manuel
Nunes; tesoureiro, Recheio Cash and Carry, S. A., representada por
José Luís Clemente Quinta; secretário, Manuel Marques dos Santos
Cavaco, S. A., representada por Manuel Marques dos Santos Cava-
co; vogais: Cenmarcoop � Comércio de Produtos Alimentares, C.
L. R., representada por José António Fernandes Silva, A Luta �
Cooperativa Abastecedora de Produtos Alimentares do Concelho de
Cascais, C. R. L., representada por Fernando Pedro da Mota, e Cae-
tano e Mont�Alverne, S. A., representada por Mário Batista Men-
des Caetano; suplentes: Unicofa � Cooperativa Abastecedora de
Produtos Alimentares, C. R. L., representada por Mário Clara Gon-
çalves, e Cerdial � Sociedade de Representações e Distribuição, L.da,
representada por Carlos Manuel Nunes Ferreira.

Data da deliberação: 12 de Dezembro de 2001.

Corpos gerentes para o biénio de 2002-2003:
Direcção: presidente, Gestiretalho � Gestão e Consultoria para a

Distribuição a Retalho, S. A., com sede na Rua de Tierno Galvan,
torre 3, piso 9, letra J, 1099-008 Lisboa, pessoa colectiva
n.º 502814381, representada pelo Dr. Álvaro Carlos Gonzalez

Trancoso, casado, residente na Avenida de Sidónio Pais, 73, 2735 Rio
de Mouro; vice-presidente, Manuel Nunes e Fernandes, L.da, com sede
na Rua da Bela Vista, 8, 2739-501 Cacém, pessoa colectiva
n.º 500179883, representada por Manuel Nunes, casado, residente
na Rua de 9 de Abril, lote 5, 2765 São Pedro do Estoril; tesoureiro,
Recheio Cash and Carry, S. A., com sede na Rua de Tierno Galvan,
torre 3, piso 9, letra J, 1099-008 Lisboa, pessoa colectiva
n.º 500145415, representada pelo Dr. José Luís Clemente Quinta,
casado, residente no Bairro da Calçada do Mestre, Rua Nove, 4, 1070-
-187 Lisboa; secretário, Manuel Marques dos Santos Cavaco, S. A.,
com sede em Gandara, Sanfins, apartado 94, 4524-909 Santa Maria
da Feira, pessoa colectiva n.º 500754535, representada por Manuel
Marques dos Santos Cavaco, casado, residente na Rua de Viana da
Mota, 10, Santa Maria da Feira; vogais: CenMarCoop � Comércio
de Produtos Alimentares, C. R. L., com sede na Avenida de Irene
Lisboa, 54-R, 2635-001 Rio de Mouro, pessoa colectiva
n.º 505354004, representada pelo Dr. José António Fernandes Sil-
va, casado, residente no Cerro de São Miguel, lote 10, 8300 Silves,
Luta � Comércio e Distribuição de Produtos de Consumo, C. R. L.,
com sede na Estrada das Fisgas, Alcoitão, 2645-117 Alcabideche,
pessoa colectiva n.º 500003050, representada por Fernando Pedro
da Mota, casado, residente na Rua de 12 de Julho, Edifício Pixe Vivo,
Madorna, 2775 Parede, e Caetano & Mont�Alverne, S. A., com sede
na Rua de São Gonçalo, 223, 9500-537 Ponta Delgada, pessoa co-
lectiva n.º 512031843, representada por Mário Batista Mendes Cae-
tano, casado, residente na Rua do Padre Domingos Silva Costa, 720,
freguesia do Livramento, Ponta Delgada; suplentes: Unicofa � Coo-
perativa Abastecedora de Produtos Alimentares, C. R. L., com sede
em Areal Gordo, 8000 Faro, pessoa colectiva n.º 500292779, repre-
sentada por Mário Palma Gonçalves, casado, residente no Sítio da
Arjona, Estói, 8000 Faro, e Cordial � Sociedade de Representações
e Distribuição, L.da, com sede em Alagoa, 3751 Águeda, representa-
da por Carlos Manuel Nunes Ferreira, casado, residente na Avenida
do Dr. Eugénio Ribeiro, 116, 3.º, direito, 3750 Águeda..

Conselho fiscal: presidente, Nabeirodist � Distribuição de Mer-
cadorias, L.da, com sede na Estrada do Retiro, quilómetro n.º 9,
7370 Campo Maior, pessoa colectiva n.º 503780634, representada
pelo Dr. João Fernandes Lopes, casado, residente na Rua de Tomás
Pilar, 14, sítio do Forte, 7370 Campo Maior; secretário, Emater �
Empresa Abastecedora de Mercearias Terceirense, S. A., com sede
na Canada de Manuel Vaz, São Bento, apartado 110, 9701-902 Angra
do Heroísmo, representada por António Gonçalves de Sousa, casa-
do, residente em Combadim, 164, freguesia de São Bento, 9700 An-
gra do Heroísmo; relator, Jorge Sá, L.da, com sede na Rua do
Dr. Fernão Ornelas, 73-1, 9050-021 Funchal, pessoa colectiva
n.º 511032463, representada por Jorge Sá, casado, residente na Rua
do Til, 56, 9050 Funchal; suplente, Corfoz � Cooperativa dos Re-
talhistas de Mercearia da Figueira da Foz, C. R. L., com sede na
Rua do 1.º de Maio, Chã, Tavarede, 3080-847 Figueira da Foz, re-
presentada por Manuel Gaspar Esteves, casado, residente na Rua
Central, 75, Caceira de Baixo, Tavarede, 3080 Figueira da Foz.

Está conforme o original.

15 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Vicente Paula. 1000246505

SUMOLIS � COMPANHIA INDUSTRIAL DE FRUTAS
E BEBIDAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 1390-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 500277486; inscrição
n.º 41; números e data das apresentações: 31 e 32/030714.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato quanto ao artigo 4.º, após a redução do valor
nominal das acções para 1 euro, e o aumento de 13 723 445 euros,
realizada por entradas em espécie, tendo o artigo ficado com a se-
guinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 49 473 445 euros, dividido em
49 473 445 acções de 1 euro cada uma, totalmente subscrito e reali-
zado.

Publica-se também o relatório do revisor oficial de contas, pre-
visto no artigo 28.º do Código das Sociedades Comerciais.
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Relatório do revisor oficial de contas, nos termos
do artigo 28.º do Código das Sociedades Comerciais

Aos sócios da sociedade SUMOLIS � Companhia Industrial de
Frutas e Bebidas, S. A.:

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

tigo 28.º do Código das Sociedades Comerciais, relativamente à en-
trega pela REFRIGOR, S. G. P. S., S. A., de bens no valor de
24 515 991,08 euros, para realização de 2 744 689 acções por si
subscritas no capital da sociedade SUMOLIS � Companhia Indus-
trial de Frutas e Bebidas, S. A, o prémio de emissão de
9 420 202,08 euros, e com a contrapartida de 1 372 344 euros, a
pagar pela sociedade adquirente.

2 � A entrada em espécie consiste na entrega dos bens que a seguir
se descrevem:

1 278 206 acções nominativas escriturais da Sumol Gestão de
Marcas, S. A., com o valor nominal de 1 euro cada, representativas
de 79,89 % do seu capital social, cujo valor nominal total é de
1 600 000 euros.

3 � Os patrimónios da Sumol Gestão de Marcas, S. A., e a
SUMOLIS � Companhia Industrial de Frutas e Bebidas, S. A., fo-
ram avaliadas pela Caixa � Banco de Investimento, S. A., e
Santander Central Hispano.

A Caixa � Banco de Investimentos, S. A., efectuou a avaliação
dos patrimónios da Sumol Gestão de Marcas, S. A., e da SUMOLIS �
Companhia Industrial de Frutas e Bebidas, S. A.

O Santander Central Hispano efectuou uma segunda avaliação à
Sumol Gestão de Marcas, S. A.

Os resultados das avaliações foram os seguintes:

Empresas avaliadas

Sumol Gestão de Marcas Sumolis

1 � Banco Santander de Negócios (milhares de euros) ................................................... A 52 772 �
2 � Caixa Banco de Investimento ................................................................................... B 52 318 97 269
3 � Valor médio de avaliação ........................................................................................... C = A + B/2 52 545 97 269
4 � Número de acções (capital social) ............................................................................. D 1 600 000 7 150 000
5 � Número de acções próprias ........................................................................................ E 412 944
6 � Número de acções em circulação .............................................................................. F = D � E 1 600 000 6 737 056
7 � Valor de avaliação por acção .................................................................................... G = C/F 32,84 14,44

Tendo em consideração a actual conjuntura económica, e objec-
tivamente o mercado de capitais, verifica-se que a cotação pondera-
da de mercado das acções da SUMOLIS nos últimos seis meses, to-
mando como referência a data da convocatória da assembleia geral
para apreciação do aumento de capital em análise (23 de Maio de
2003), se situa em 8,43 euros por acção, 41,62 % abaixo do valor
médio de avaliação.

O conselho de administração, face à situação, considerou que o
valor médio de avaliação da Sumol Gestão de Marcas, S. A., deveria
ser ajustado através do rácio obtido através da razão entre o valor
de avaliação da SUMOLIS e o valor de mercado, a fim de estabele-
cer uma relação equitativa entre o valor de mercado da SUMOLIS e
a avaliação da Sumol Gestão de Marcas, S. A.

Da aplicação de tal ajustamento, resulta a seguinte relação entre
os valores das empresas adquirente e adquirida:

Empresas avaliadas

Sumol Gestão de Marcas Sumolis

1 � Valor de mercado por acção .................................................................................... H 19,18 8,43
2 � Coeficiente entre VA/VM .......................................................................................... I = G/H 1,71 1,71
3 � Valor de mercado das empresas (milhares de euros) ............................................... J = H*F 30 688 56 793

De acordo com o critério referido acima, o valor atribuído às
1 278 206 acções nominativas escriturais da Sumol Gestão de Mar-
cas, S. A., que constituem a entrada em espécie, foi o seguinte:
1 278 206 acções × 19,18 (preço unitário) = 24 515 991,08.

O valor encontrado atinge o valor nominal das 2 744 689 acções
atribuídas ao sócio que efectuou a entrada, acrescido do prémio de
emissão no montante de 9 420 202,08 euros e da contrapartida a
pagar pela SUMOLIS no valor de 1 372 344 euros.

O presente relatório tem como pressuposto que o valor nominal
das acções da SUMOLIS, S. A., é de 5 euros cada uma. É do nosso
conhecimento que o conselho de administração da SUMOLIS, S. A.,
pretende propor aos accionistas da empresa, na mesma assembleia
geral que apreciará o aumento de capital, convocada para 23 de Ju-
lho do corrente ano, a redução do valor nominal das acções repre-
sentativas do capital social da sociedade de 5 euros para 1 euro, com
o consequente desdobramento de cada acção de 5 euros em 5 acções
de 1 euro.

Caso esta proposta seja aprovada, evidenciamos aos accionistas a
necessidade de adequar tal facto a este relatório.

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

dependente a razoabilidade da avaliação dos bens e em declarar que
o valor encontrado é suficiente para a realização de capital preten-
dida.

Âmbito:
5 � O nosso trabalho foi efectuado de acordo com as Normas

Técnicas e Directrizes de Revisão/Auditoria da Ordem dos Revisores
Oficiais de Contas, designadamente a Directriz de Revisão/Auditoria

(DRA) n.º 841 � Verificação das entradas em espécie para realiza-
ção de capital das sociedades, as quais exigem que o mesmo seja
planeado e executado com o objectivo de obter um grau de seguran-
ça aceitável sobre se os valores das entradas atingem ou não o valor
nominal das acções atribuídas ao sócio que efectuou tais entradas,
acrescido do prémio de emissão e da contrapartida a pagar pela so-
ciedade.

Para tanto, o referido trabalho inclui a verificação:
a) Da existência dos bens;
b) Da titularidade dos referidos bens e da existência de eventuais

ónus ou encargos;
c) Da adequação dos critérios usados na avaliação dos mesmos; e
d) Do valor atribuído aos bens.
6 � Entendemos que o trabalho efectuado proporciona uma base

aceitável para a emissão da nossa declaração.

Declaração:
7 � Com base no trabalho efectuado, declaramos que os valores

encontrados atingem o valor nominal das acções atribuídas ao sócio
que efectua tal entrada, acrescido do prémio de emissão e da contra-
partida a pagar pela sociedade adquirente.

Lisboa, 2 de Junho de 2003. � Duarte Giesta, Esteves Rodrigues
e Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representa-
da pelo sócio Rui Manuel Esteves Rodrigues.

O texto completo e actualizado do contrato social ficou deposi-
tado na respectiva pasta.

A Conservadora Auxiliar, Maria Luísa Nunes de Sousa.
2002569860
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APARTAMENTOS TURÍSTICOS KUANZA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 132-
-Sintra; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 46/030121.

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 Apartamentos Turísticos Kuanza,
Unipessoal, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Santarém, lote 9, 3.º,
esquerdo, freguesia de Alcabideche, concelho de Cascais.

2 � Por simples deliberação da gerência pode a sede da sociedade
ser deslocada para outra morada, dentro do mesmo concelho ou para
concelhos limítrofes, bem como podem ser criadas, transferidas ou
encerradas sucursais, agências ou outras formas de representação local,
no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a actividade de exploração de apar-
tamentos turísticos.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, correspondendo a uma única quota do valor nominal de
5000 euros, pertencente à sócia, Maria Felisbela Tirapicos.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete à sócia, Maria
Felisberta Tirapicos, que fica, desde já, nomeada gerente.

2 � Para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e contratos,
e para a sua representação, em juízo e fora dele, activa e passiva-
mente, é necessária e suficiente a assinatura de um gerente.

3 � É vedado à gerência obrigar a sociedade em avales, fianças,
abonações, letras de favor ou outros actos e contratos estranhos aos
fins sociais.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá adquirir participações noutras sociedades co-
merciais, de responsabilidade limitada, ainda que com objecto dife-
rente do seu, bem como em sociedades reguladas por leis especiais e
em agrupamentos complementares de empresas.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2003182420

ANDREAS STIHL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 885-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 504246038.

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

10 � Apresentação n.º 1/030508.
Designação do conselho de administração, em 30 de Março de

2002: Hans Peter Stihl, Eva Mayr-Stihl e Wilhelm Bernhard Iber.
Prazo: triénio de 2002-2004.

11 � Apresentação n.º 2/030508.
Designação de fiscal único, em 1 de Janeiro de 2002.
Fiscal único: A. Santos, J. Alves e Associados, Sociedade de Revi-

sores Oficiais de Contas, com sede na Rua de Júlio Dinis, 891, 4.º,
esquerdo, Porto, representada por João Carlos Miguel Alves, revisor
oficial de contas; suplente, A. Gândara, O. Figueiredo & Associados,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, com sede na Avenida da
República, 90, 7.º, Lisboa, representada por Maria Fernanda da Con-
ceição Rocha Gonçalves, revisora oficial de contas.

Prazo: ano de 2002.

11 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 3/030508.
Cessação de funções de fiscal único efectivo de A. Santos, J. Al-

ves e Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, e de

fiscal único suplente de A. Gândara, O. Figueiredo & Associados,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, ambos por renúncia, em
3 de Outubro de 2002.

12 � Apresentação n.º 4/030508.
Designação de fiscal único, em 4 de Outubro de 2002.
Fiscal único: Ernst & Young Audit & Associados, Sociedade de

Revisores Oficiais de Contas, com sede na Avenida da República,
90, 6.º, Lisboa, representada por João Carlos Miguel Alves, revisor
oficial de contas; suplente, Óscar Manuel Machado de Figueiredo,
revisor oficial de contas, residente na Avenida da República, 90, 6.º,
Lisboa.

Prazo: ano em curso, 2002.

13 � Apresentação n.º 5/030508.
Alteração parcial do contrato com reforço de capital.
Montante do reforço: 400 000 euros, realizado em dinheiro me-

diante a emissão de 80 000 novas acções no valor nominal de 5 eu-
ros cada uma.

Artigo alterado: 3.º (n.º 1).
Termos da alteração:
Capital: 1 300 000 euros, representado por 260 000 acções no

valor nominal de 5 euros cada uma.

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

Está conforme o original.

8 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003233520

COMUDIN, COMPANHIA DE MUDANÇAS
INTERNACIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7554-Sin-
tra; identificação de pessoa colectiva n.º 502852402; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 28/030604.

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

Deslocação de sede para a Rua de D. Joana, 3, 5.º, direito, fregue-
sia de Belas, concelho de Sintra.

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

Está conforme o original.

16 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2003200711

LACTICÍNIOS VIGOR, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 337-Sin-
tra; identificação de pessoa colectiva n.º 500468028; inscrição n.º 37;
número e data da apresentação: 5/030825.

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

Altera a redacção do n.º 1 do artigo 3.º e dos artigos 11.º, 12.º,
13.º, 14.º e 17.º, dando-lhes a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado, subscrito em nu-
merário e outros valores é de 10 500 000 euros e é representado por
2 100 000 acções do valor nominal de 5 euros cada, em títulos de 1,
5, 10, 50, 100, 500, 1000, 10 000 e 100 000 acções.

2 � (Mantém-se.)
3 � (Mantém-se.)

ARTIGO 11.º

A assembleia pode deliberar, em primeira convocação, qualquer
que seja o número de accionistas presentes ou representados, ex-
cepto nos casos em que a lei imponha maioria qualificada, nos
quais a assembleia só poderá deliberar pela maioria unânime im-
posta por lei.
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ARTIGO 12.º

1 � Para além do disposto na lei, competirá, em especial, à as-
sembleia geral:

a) Eleger o presidente da respectiva mesa;
b) Eleger os membros do conselho de administração e designar o

presidente;
c) Eleger o fiscal único e designar o respectivo suplente;
d) Aprovar os planos e orçamentos anuais;
e) Deliberar sobre os assuntos que lhe sejam submetidos pelo con-

selho de administração, ao abrigo do disposto neste pacto ou na lei.
2 � Em ampliação da esfera de competência da assembleia geral,

a esta competirá deliberar, a pedido do conselho de administração e
vinculativamente para este órgão, sobre as seguintes matérias:

a) Alienação ou aquisição de participações sociais, ainda que atra-
vés da constituição de novas sociedades;

b) Aquisição de estabelecimentos industriais ou de participações
sociais no estrangeiro.

ARTIGO 13.º

O conselho de administração é constituído por cinco ou sete
membros, cabendo ao presidente voto de qualidade.

ARTIGO 14.º

1 � (Corresponderá ao texto actual do corpo do artigo.)
2 � Nas matérias definidas no n.º 2 do artigo 12.º destes estatu-

tos, o conselho de administração só poderá deliberar depois de pedir
à assembleia geral que delibere sobre elas, devendo, posteriormente,
no exercício da sua função administrativa, subordinar e conformar a
sua acção ao sentido da deliberação ou deliberações tomadas pela
assembleia.

ARTIGO 17.º

1 � A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único, que
deve ser revisor oficial de contas ou sociedade de revisores oficiais
de contas.

2 � O fiscal único terá sempre um suplente, que será igualmente
revisor oficial de contas ou sociedade de revisores oficiais de contas.

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

Está conforme o original.

7 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2005777560

LISBOA � 1.A SECÇÃO

AGERE � GESTÃO E INVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5234/950511; identificação de pessoa colectiva n.º 503413402;
inscrição: 13082001.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

26 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria He-
lena Fernandes. 3000092358

LISBOA � 2.A SECÇÃO

J. FERREIRA � ESCAPES E ACESSÓRIOS
PARA AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 847; identificação de pessoa colectiva n.º 501169563; inscri-
ção n.º 4777/020625.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

27 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 3000130900

IMATILAL QUIMJI & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6557/960906; identificação de pessoa colectiva n.º 503713562;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 119/20011228.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço e redenominação do capital e alteração do contrato quan-

to ao artigo 3.º
Reforço: 602 410$, em dinheiro, pelos sócios, na proporção das

suas quotas.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros e corresponde à soma de três quotas: uma quota do
valor nominal de 2500 euros, pertencente ao sócio Imatilal Quimji;
uma quota do valor nominal de 1250 euros, pertencente ao sócio
Dhiren Imatilal Quimji, e uma quota do valor nominal de 1250 eu-
ros, pertencente ao sócio Vimal Imatilal.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

10 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 3000130890

GESTAUR � GESTÃO E COMÉRCIO
DE RESTAURANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 5098/941111; identificação de pessoa colectiva n.º 502513780;
inscrição n.º 7/20010911.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

26 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 3000130888

NIMET GUIGA � CLÍNICA MÉDICA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9661/991125; identificação de pessoa colectiva n.º 512037531;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
14/20020520.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço, redenominação de capital e alteração do contrato quan-

to ao artigo 4.º
Reforço: 602 410$, realizado em dinheiro, e subscrito pela sócia

única.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 4.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e corresponde a uma quota única de igual valor nominal, perten-
cendo à única sócia, Nimet Guiga Soares.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

26 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 3000130886

GESTAUR � GESTÃO E COMÉRCIO
DE RESTAURANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 5098/941111; identificação de pessoa colectiva n.º 502513780;
inscrição n.º 8/20010911.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

26 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 3000130885

INDUSREP � MANUTENÇÃO E ACESSÓRIOS
PARA INDÚSTRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9606/991104; identificação de pessoa colectiva n.º 504306553;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 81/20011219.

Certifico que foi registada a dissolução e o encerramento da liqui-
dação, tendo as contas sido aprovadas em 20 de Setembro de 2001.

Está conforme o original.

26 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 3000130883

HISTO � ANÁLISES LABORATORIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9399/990729; identificação de pessoa colectiva n.º 502848588;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 77/20011211.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço, redenominação do capital e alteração do contrato quan-

to aos artigos 3.º e 5.º
Reforço: 602 410$, em dinheiro, subscrito pelos sócios em par-

tes iguais.
Teor dos artigos alterados:

3.º

O capital social, integralmente realizado já em dinheiro, é de
5000 euros e é formado por duas quotas iguais do valor nominal de
2500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Ana Maria
Marques de Almeida Afonso e Vasco Coutinho de Oliveira Afonso.

5.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao montante de 24 939,89 euros.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

26 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 3000130882

FISCABILIDADE � CONSULTORIA FISCAL, GESTÃO
EMPRESAS E CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 5923; identificação de pessoa colectiva n.º 503537896; inscrição
n.º 7/020718.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

6 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 3000130881

FARMÁCIA REIS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 67 332; identificação de pessoa colectiva n.º 501915443; inscri-
ção n.º 5/010725.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

20 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo. 3000130879

LOURENÇO & MOURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 27 247; identificação de pessoa colectiva n.º 500472769; inscri-
ção n.º 12/010620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

20 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo. 3000130878

G. L. � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 1778; identificação de pessoa colectiva n.º 502347937; inscrição
n.º 8/011002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

20 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo. 3000130877

HÉLDER & ABEL SOARES � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9700; identificação de pessoa colectiva n.º 504704532; inscrição
n.º 5/011207.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

20 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo. 3000130875

LISMARKETING � HOLDING, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8787; identificação de pessoa colectiva n.º 504293745; inscrição
n.º 5/011206.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

20 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo. 3000130874

GULJIVA � UNIÃO DE IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 460/791115; identificação de pessoa colectiva n.º 500360340;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7 e inscrição n.º 14; números e data
das apresentações: 23-24/20031112.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente Mohamed Irshad Ahmed, por ter

renunciado em 23 de Outubro de 2003.

Alteração do contrato quanto ao artigo 3.º e designação de gerente.
Gerente designada: Sabina Khalid.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, 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
Mohamed Arif Ahmed e Sabina Khalid.
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O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2001124490

FOBINTER, COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 181/790912; identificação de pessoa colectiva n.º 500886989;
inscrição n.º 27; número e data da apresentação: 27/20031003.

Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação do conselho de administração e fiscal único para o

mandato de 2003-2004, por deliberação de 9 de Julho de 2003.
Conselho de administração: Attaalah Baghestani; Edward Petre-

-Mears, Spencer Lawrence House, Prospect Estate, Nevis, West
Indies; Sarha Petre-Mears, residente na morada anterior.

Fiscal único: A. Gonçalves Monteiro e Associados, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, Avenida de Frei Miguel Contreiras, 54,
10.º, Lisboa; suplente, João José Lopes da Silva, Rua da Venezuela,
57, 5.º, direito, Lisboa.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005085910

FERREIRA & COELHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 133/790830; identificação de pessoa colectiva n.º 500895856;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 11; números e data
das apresentações: 37-39/20030522.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções dos gerentes Fernando da Costa Ferreira e

Manuel António Coelho, por terem renunciado em 22 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, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais bens e valores constantes da respectiva escrituração, é de
5000 euros e acha-se dividido em duas quotas: uma do valor nomi-
nal de 4900 euros, da sócia Maria José Teodoro Nascimento Antu-
nes Milheiro, e outra do valor nominal de 100 euros, da sócia Maria
Hermínia Paraizo Teodoro.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e a representação da sociedade pertencem
aos gerentes que forem eleitos em assembleia geral.

2 � A gerência não será remunerada se tal for deliberado pelas
sócias.

3 � É gerente a sócia Maria José Teodoro Nascimento Antunes
Milheiro.

4 � A sociedade obriga-se com a intervenção de um gerente.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2002944660

GABORA � GABINETE DE ESTUDOS, ORGANIZAÇÃO
E AUDITORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 119/790827; identificação de pessoa colectiva n.º 500677565;
inscrição n.º 12; número e data da apresentação: 20/20030912.

Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação de gerentes para o triénio de 2003-2005, por delibera-

ção de 28 de Março de 2003.
Duarte Maia de Albuquerque D�Orey, Rua de São Francisco de

Borja, 1, rés-do-chão, H, Lisboa;
Rui Maria Campos Henriques de Albuquerque D�Orey, Travessa

do Abarracamento de Peniche, 9, 2.º, Lisboa;
Duarte D�Orey Manoel, Estrada de São Luís da Serra, Quintão

Vidais, Setúbal.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005034169

HEMODIAL � CENTRO DE DIÁLISE RENAL
DO RESTELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 084/790820; identificação de pessoa colectiva n.º 500891729;
inscrição n.º 14/20030930.

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

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005453072

HENRIQUE T. CHICO, ARQUITECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 074/790816; identificação de pessoa colectiva n.º 500875960;
inscrição n.º 8/20030704.

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

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2003120890

HENRIQUE T. CHICO, ARQUITECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 074/790816; identificação de pessoa colectiva n.º 500875960;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6; número e data da apresentação:
8/20030724.

Certifico que foi registado o seguinte:
Deslocação da sede para a Rua do Professor Branco Rodrigues,

26, rés-do-chão, freguesia das Mercês, Lisboa.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2002537011

IGREJAS & FERNANDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 043/790807; identificação de pessoa colectiva n.º 500886253;
inscrição n.º 41/20030623.

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

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2002372071
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FELISBERTO & ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 53 963/790724; identificação de pessoa colectiva n.º 500536961;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6; número e data da apresentação:
30/20030514.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções da gerente Ana Maria Gaspar de Azevedo

Rodrigues, por ter renunciado em 28 de Abril de 2003.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005453064

INTESS � SOCIEDADE DE INTÉRPRETES E SECRETARIADO,
EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 53 511/790416; identificação de pessoa colectiva n.º 500858560;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6; número e data da apresentação:
21/20030514; inscrição n.º 15/20030630.

Certifico que foi registado o seguinte:
Recondução dos gerentes para o triénio de 2003-2005, por deli-

beração de 31 de Março de 2003.
Gerentes: Maria Luísa Corrêa Henriques Macedo de Meneses, Maria

Isabel Durães de Oliveira Fabião e Alexandra Joana Bach Andresen
Leitão.

Certifico, ainda, que foram depositados na pasta respectiva os
documentos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2000995292

J. A. DELGADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 53 504/790412; identificação de pessoa colectiva n.º 500451397;
inscrição n.º 23/20030625.

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

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005453056

HENRIQUES & DIONÍSIO � COMÉRCIO E APLICAÇÃO
DE MATERIAIS DE DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9966/20000303; identificação de pessoa colectiva n.º 503223190;
inscrição n.º 12; número e data da apresentação: 9/20010619.

Certifico que foi registado o seguinte:
Redenominação do capital e alteração do contrato quanto ao ar-

tigo 3.º
Reforço: 602 410$, realizado em dinheiro, e subscrito pelos só-

cios em partes iguais.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas: Joaquim de Jesus Dionísio, com 2500 euros, e

Maria Antónia de Oliveira Sabino, com 2500 euros.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros, per-
tencentes uma a cada um dos sócios Joaquim de Jesus Dionísio e
Maria Antónia de Oliveira Sabino.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005453048

JOÃO LOPES & GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 44 124/720229; identificação de pessoa colectiva n.º 500149844;
inscrições n.os 11-12; números e data das apresentações: 20-21/
20030730.

Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação do secretário da sociedade e secretário suplente, por

deliberação de 30 de Junho de 2003.
Secretário da sociedade: Vera Cristóvão Miranda, Avenida do Duque

D�Ávila, 124, 2.º, esquerdo, Lisboa; suplente, Custódia dos Anjos
Rodrigues Farinha, Rua de Arroios, 118-A, Lisboa.

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 30 de Junho de 2003.

Está conforme o original.

12 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005963984

JOÃO LOPES & GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 44 124/720229; identificação de pessoa colectiva n.º 500149844;
inscrição n.º 10/20030702.

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

Está conforme o original.

12 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2002380732

LUSOMUNDO EDITORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 15 786/400726; identificação de pessoa colectiva n.º 500140618;
inscrições n.os 17-18; número e data da apresentação: 18/20030902.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002, e foi ainda
registado o seguinte:

Nomeação de gerentes para o biénio de 2003-2004, por delibera-
ção de 25 de Março de 2003.

José Antunes João, Rua do Professor Noronha Feio, 27, Queijas,
Oeiras;

Pedro Castelo Duarte Araújo e Sá, Calçada do Combro, 29, 4.º,
Lisboa;

Carlos Manuel Ribeiro Pina Teixeira, Rua Nova dos Mercadores,
lote 309.02, 1.º, direito, Lisboa.

Está conforme o original.

22 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2001100035

HELIÁVIA � TRANSPORTE AÉREO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 44 099/720222; identificação de pessoa colectiva n.º 500133182;
inscrição n.º 20, averbamento n.º 3 à inscrição n.º 5, averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 6 e inscrição n.º 21; ; números e data das apre-
sentações: 21-21 (Of)-22/20030801

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às prestações de contas dos anos de 2001 e 2002, e
foi ainda registado o seguinte:

Cessação de funções do gerente Duarte Maria de Almeida e Vas-
concelos Calheiro, por ter renunciado em 11 de Abril de 2003.

Cessação de funções da gerente Aldina de Jesus Rodrigues Lopes
Berliner, por ter renunciado em 21 de Junho de 2003.

Nomeação de gerentes, por deliberação de 4 de Julho de 2003.
Duarte Alves Nobre Guedes, Avenida de Miguel Torga, lote 1,

Edifício II, 7.º, B, Lisboa; e
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Vitória Manuela Nunes Henriques, Avenida dos Moinhos, 2, 2.º, C,
Alfragide.

Está conforme o original.

12 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005960934

GESTIVEL � SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 2018/910515; identificação de pessoa colectiva n.º 501718656;
inscrição n.º 26; número e data da apresentação: 42/20011210.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço, redenominação do capital e alteração total do contrato.
Reforço: 2 410 000$, por reservas.
Passando a reger-se pelos seguintes estatutos:

CAPÍTULO I

ARTIGO 1.º

Denominação e sede

1 � A sociedade adopta a denominação de ETE � Sociedade
Gestora de Participações Sociais, S. A., e rege-se pelo presente con-
trato de sociedade, pela lei aplicável às sociedades gestoras de parti-
cipações sociais e pela legislação aplicável às sociedades anónimas.

2 � A sociedade tem a sua sede no Largo do Corpo Santo, 21,
3.º, freguesia de São Paulo, em Lisboa.

ARTIGO 2.º

Objecto

1 � A sociedade tem por objecto a gestão de participações so-
ciais noutras sociedades, como forma indirecta do exercício de acti-
vidades económicas.

2 � A sociedade pode associar-se com outras empresas nacionais
ou estrangeiras, ainda que com objecto social diferente do previsto
no número anterior, bem como ser parte em agrupamentos comple-
mentares de empresas, associações em participação ou consórcios,
nos termos da lei.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
5 000 000 euros, correspondente a 1 000 000 de acções, com o va-
lor nominal de 5 euros cada uma, representadas por títulos de uma
ou mais acções ou sob a forma escritural.

2 � As acções são nominativas.
3 � Os títulos definitivos ou provisórios, representativos das

acções, bem como das obrigações, serão assinados por dois adminis-
tradores.

ARTIGO 4.º

Preferência na subscrição

1 � Nos aumentos em dinheiro do capital social da sociedade, os
accionistas terão direito de preferência, a exercer proporcionalmente
às acções detidas na subscrição de novas acções, relativamente a quem
não for accionista, salvo diferente deliberação da assembleia geral
por maioria qualificada de dois terços dos votos emitidos.

2 � Haverá, ainda, direito de preferência nos termos referidos
no número anterior no rateio das acções que não hajam sido subscri-
tas, sempre na proporção das acções à data detidas pelos accionis-
tas.

ARTIGO 5.º

Acções preferenciais sem voto

1 � Sob proposta do conselho de administração, a assembleia geral
pode autorizar a emissão de acções preferenciais sem voto até ao
montante representativo de metade do capital social da sociedade,
definindo a forma de determinação do respectivo dividendo priori-
tário.

2 � Nos aumentos de capital por incorporação de reservas pode-
rão, por decisão da assembleia geral, ser emitidas acções preferenciais
sem voto, proporcionais às acções desta categoria já existentes, a
distribuir exclusivamente pelos titulares destas.

ARTIGO 6.º

Acções próprias

A sociedade apenas pode adquirir acções próprias nos casos ex-
cepcionais previstos na lei.

ARTIGO 7.º

Obrigações

1 � A sociedade só pode emitir obrigações convertíveis em acções
e com warrant, desde que autorizada por deliberação da assembleia
geral.

2 � O conselho de administração pode deliberar emitir obriga-
ções, não convertíveis em acções, até ao montante máximo corres-
pondente ao dobro do capital social da sociedade.

3 � As obrigações emitidas pela sociedade podem ter qualquer
modalidade do juro ou de reembolso que a lei permita, podendo a
sociedade realizar com as referidas obrigações quaisquer operações
consideradas convenientes aos interesses da sociedade.

CAPÍTULO III

Transmissão de acções

ARTIGO 8.º

A alienação, a qualquer título, de acções ou quotas pertença da
sociedade poderá ter lugar mediante deliberação da assembleia geral.

ARTIGO 9.º

Transmissão e oneração de acções

1 � A transmissão de acções a favor de terceiros estranhos à
sociedade depende do consentimento desta a ser prestado pela as-
sembleia geral, mediante deliberação aprovada com o voto favorá-
vel de uma maioria qualificada de dois terços dos votos expressos,
dispondo os accionistas não transmitentes do direito de preferência.

2 � Para efeitos do número anterior, o accionista que pretenda
transmitir todas ou parte das suas acções, notifica a sociedade por
cartas registadas com aviso de recepção, endereçadas simultaneamente
ao presidente do conselho de administração e ao presidente da as-
sembleia geral, indicando todos os elementos e condições da pro-
posta de transmissão, designadamente, a identificação do adquirente,
o preço, as condições e o prazo de pagamento.

3 � A sociedade deliberará, nos termos do n.º 1, sobre o consen-
timento à transmissão, no prazo de 60 dias a contar do recebimento
da última notificação, entendendo-se que a autoriza se não se pro-
nunciar dentro deste prazo.

4 � No caso de ser recusado o consentimento, a sociedade obri-
ga-se a:

a) Fazer adquirir essas acções, em primeiro lugar, pelos accionis-
tas que tenham manifestado na reunião da assembleia geral a inten-
ção de exercer o direito de preferência, na proporção das acções
detidas pelos mesmos;

b) Caso nenhum accionista tenha exercido a preferência, ou se os
direitos de preferência exercidos não cobrirem a totalidade das acções
a transmitir, a sociedade poderá designar, mediante o voto favorável
da maioria dos accionistas preferentes, uma terceira pessoa ou enti-
dade para adquirir as acções a transmitir;

c) Caso nenhum accionista tenha exercido o direito de preferên-
cia, nem a sociedade designe terceiro para as adquirir, conforme
previsto nas alíneas a) e b), os accionistas podem exigir ao accio-
nista alienante que faça adquirir as suas acções por terceiro, nas
mesmas condições de preço e pagamento.

5 � Se a sociedade tiver recusado o consentimento e os accionis-
tas não tiverem exercido o direito que lhes assistem, nos termos do
número anterior, no prazo de 60 dias a contar da notificação da
recusa, é livre a transmissão de acções solicitada.

6 � Quando a transmissão de acções sujeita ao consentimento da
sociedade for gratuita, salvo o caso de transmissão por morte a fa-
vor dos respectivos sucessores, ou, provando a sociedade que o pre-
ço proposto é simulado, a aquisição referida no n.º 3 será feita pelo
valor real dessas acções, determinado nos termos previstos no ar-
tigo 105.º, n.º 2, do Código das Sociedades Comerciais.
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7 � A oneração de acções depende do consentimento da socie-
dade, excepto quando essa oneração consubstancie o cumprimento
de uma exigência legal, administrativa ou contratual que vincule os
accionistas nessa qualidade ou a sociedade tendo em vista a realiza-
ção do objecto social desta, caso em que é livre.

CAPÍTULO IV

Órgãos sociais

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 10.º

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com
direito a voto e que, com antecedência mínima de 10 dias sobre a
data da respectiva reunião, possuam 100 ou mais acções em seu nome
averbadas no livro de registo da sociedade.

2 � Os accionistas possuidores de um número de acções inferior
a 100 poderão agrupar-se de forma a completar esse número, fazen-
do-se então representar por qualquer um dos agrupados.

3 � Os accionistas podem fazer-se representar nas reuniões da
assembleia geral por outro accionista, pelo cônjuge, ascendente ou
descendente, por um membro do conselho de administração, ou por
advogado.

4 � Os instrumentos de representação previstos nos números
anteriores deverão ser dirigidos ao presidente da mesa da assembleia
geral e a ele entregues antes do início da respectiva reunião.

5 � Para os efeitos do n.º 1, as acções devem estar averbadas em
nome do accionista até ao encerramento da assembleia geral.

6 � Os membros do conselho de administração e do conselho
fiscal deverão estar presentes nas reuniões da assembleia geral e
mesmo que não disponham de direito de voto, poderão ainda assim
intervir nos trabalhos, apresentar propostas e participar nos seus
debates.

ARTIGO 11.º

Mesa da assembleia geral

1 � A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente
e um secretário, eleitos em assembleia geral, de entre os accionistas
ou não, por um período de três anos e que poderão sempre ser ree-
leitos.

2 � Compete ao presidente da assembleia geral convocar e diri-
gir as reuniões da assembleia geral, dar posse aos membros do con-
selho de administração e do conselho fiscal, bem como exercer as
demais funções que lhe são conferidas por lei e pelo presente con-
trato.

ARTIGO 12.º

Convocação da assembleia geral

1 � As convocatórias para a reunião da assembleia geral devem
ser feitas com a antecedência mínima de 30 dias, mediante publica-
ção de anúncios nos termos da lei, ou mediante o envio de cartas
registadas a todos os accionistas. Na primeira convocatória pode desde
logo ser marcada uma segunda data para reunir no caso de a assem-
bleia não poder funcionar na primeira data marcada.

2 � O presidente da mesa deverá convocar extraordinariamente
a assembleia geral sempre que tal seja solicitado pelo conselho de
administração, pelo conselho fiscal ou por accionistas que possuam,
pelo menos, acções correspondentes a 5 % do capital social da so-
ciedade e que lho requeiram em carta com assinatura reconhecida
por notário, em que se indiquem, com precisão, os assuntos a incluir
na ordem do dia e se justifique a necessidade de reunir a assembleia.

ARTIGO 13.º

Deliberações na assembleia geral

1 � A assembleia geral só poderá funcionar em primeira convo-
cação desde que estejam presentes ou representados accionistas cu-
jas acções correspondam a mais de metade do capital social. Em
segunda convocação, a assembleia pode funcionar e validamente
deliberar seja qual for o número de accionistas presentes ou repre-
sentados e o quantitativo do capital a que as respectivas acções
correspondam.

2 � As deliberações da assembleia geral serão tomadas por maio-
ria simples dos votos emitidos em cada reunião, não se contando as

abstenções, salvo quando a lei ou os presentes estatutos exigirem
maioria qualificada, sem prejuízo do disposto no artigo 386.º, n.º 2,
do Código das Sociedades Comerciais.

SECÇÃO II

Conselho de administração

ARTIGO 14.º

1 � A administração da sociedade é exercida por um conselho de
administração composto por cinco a sete membros, um dos quais
será o respectivo presidente, os quais podem ser ou não accionistas.

2 � Em caso de falta ou impedimento definitivo de qualquer ad-
ministrador, os demais procederão à cooptação de um substituto, o
qual deverá ser confirmado na primeira assembleia geral que tenha
lugar a seguir à cooptação.

3 � O mandato dos membros do conselho de administração é de
três anos, terminando o mandato do administrador cooptado nos
termos do disposto no número anterior no momento em que termi-
naria o mandato do administrador que substituiu.

ARTIGO 15.º

Reuniões do conselho de administração

1 � O conselho de administração deverá reunir, pelo menos, uma
vez por mês, e, além disso, sempre que for convocado pelo presi-
dente ou por dois administradores.

2 � Os administradores poderão ser convocados por escrito ou
por qualquer outra forma adequada permitida por lei.

3 � Para o conselho de administração deliberar validamente é
necessário que esteja presente a maioria dos seus membros.

4 � As deliberações do conselho de administração são tomadas
por maioria de votos dos administradores presentes ou devidamente
representados, cabendo ao presidente, no caso de empate, voto de
qualidade.

5 � Os administradores podem fazer-se representar nas reuniões
do conselho por outro administrador, mediante simples carta diri-
gida ao presidente, mas cada instrumento de representação não pode
ser utilizado mais do que uma vez.

ARTIGO 16.º

Competência do conselho de administração

1 � Compete ao conselho de administração representar plena-
mente a sociedade, em juízo e fora dele, cabendo-lhe os mais am-
plos poderes de administração da sociedade, designadamente, pode-
res para:

a) Efectuar todas as operações relativas ao desenvolvimento do
objecto da sociedade;

b) Confessar, desistir ou transigir em quaisquer acções, bem como
comprometer-se em arbitragens;

c) Contratar pessoal e estabelecer a respectiva remuneração;
d) Tomar a iniciativa de eventuais alterações de estatutos, au-

mentos de capital e emissões de obrigações, apresentando à assem-
bleia geral as correspondentes propostas;

e) Sem prejuízo do disposto no artigo 8.º, comprar, onerar e ven-
der quaisquer bens móveis e imóveis necessários à actividade da so-
ciedade;

f) Designar as pessoas que entender para o exercício de cargos
sociais noutras sociedades;

g) Ajustar e contrair financiamentos ou empréstimos e realizar
outras operações de crédito, nos termos que forem legalmente auto-
rizados, em quaisquer instituições ou mercados, bem como prestar
ou receber cauções ou garantias consideradas necessárias;

h) Desempenhar as demais funções previstas na lei e neste con-
trato de sociedade.

2 � O conselho de administração poderá constituir procuradores
ou mandatários da sociedade, fixando com toda a precisão os actos
ou categorias de actos que estes podem praticar e a duração do
mandato.

ARTIGO 17.º

Delegação de poderes de gestão

1 � O conselho de administração pode delegar a gestão corrente
da sociedade numa comissão executiva por ele designada.

2 � A comissão executiva é composta por três membros, sendo
o seu presidente designado pelo conselho de administração.

3 � O regulamento de funcionamento da comissão executiva é
aprovado pelo conselho de administração.
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ARTIGO 18.º

Forma de obrigar a sociedade

A sociedade é obrigada da seguinte forma:
a) Pela assinatura conjunta de dois administradores;
b) Pela assinatura de um só administrador quando para tal devida-

mente mandatado pelo conselho de administração;
c) Pelas assinaturas conjuntas de um administrador e de um pro-

curador, nos termos da procuração conferida pelo conselho de ad-
ministração;

d) Pela assinatura de um ou mais mandatários, nos termos do
mandato e do respectivo instrumento, conferidos pelo conselho de
administração.

SECÇÃO II

Fiscalização e secretário da sociedade

ARTIGO 19.º

Fiscalização da sociedade

1 � A fiscalização dos negócios sociais compete, consoante for
deliberado na respectiva assembleia geral electiva, a um fiscal único
ou a um conselho fiscal constituído por três membros efectivos e
por um suplente, cujo mandato é de três anos.

2 � O presidente do conselho fiscal é designado pela assembleia
geral que eleger os membros do conselho.

3 � Um dos membros efectivos e o membro suplente do conse-
lho fiscal serão revisores oficiais de contas ou sociedades de reviso-
res oficiais de contas.

ARTIGO 20.º

Reuniões do conselho fiscal

1 � O conselho fiscal reunirá periodicamente nos termos da lei
e, além disso, sempre que o respectivo presidente o convoque, quer
por iniciativa própria, quer a pedido de qualquer dos restantes mem-
bros ou a solicitação do conselho de administração.

2 � Para que o conselho fiscal possa deliberar é indispensável a
presença, pelo menos, da maioria absoluta dos seus membros.

3 � O presidente tem voto de qualidade no caso de empate das
deliberações.

ARTIGO 21.º

Secretário da sociedade

A assembleia geral pode eleger um secretário da sociedade, por
um período de três anos, o qual pode ser reeleito, nos termos dos
artigos 446.º-A e seguintes do Código das Sociedades Comerciais.

CAPÍTULO V

Aplicação de resultados

ARTIGO 22.º

Atribuição de lucros

Os lucros líquidos da sociedade apurados em cada exercício, de-
pois de deduzidas ou reforçadas as provisões e reservas impostas por
lei, terão a seguinte aplicação:

a) 50 %, pelo menos, serão distribuídos pelos accionistas, salvo
se os sócios, por maioria de dois terços dos votos correspondentes
ao capital social, em assembleia geral para o efeito convocada, de-
liberarem de forma diferente;

b) Os restantes para a formação ou reforço de reservas livres,
salvo se, por maioria simples, os sócios deliberarem afectá-los a
outros fins.

CAPÍTULO VI

Dissolução e liquidação

ARTIGO 23.º

Dissolução

A sociedade dissolve-se apenas nos casos e termos previstos
na lei.

ARTIGO 24º

Liquidação

Dissolvida a sociedade, proceder-se-á extrajudicialmente à respec-
tiva liquidação e, salvo deliberação em contrário, serão liquidatários
os membros do conselho de administração em exercício.

CAPÍTULO VII

Disposições gerais e transitórias

ARTIGO 25.º

Remuneração dos membros do conselho
de administração e do conselho fiscal

Os membros do conselho de administração e do conselho fiscal
auferirão as remunerações mensais que lhes forem fixadas por uma
comissão constituída por três membros, que poderão ou não ser
accionistas, especialmente eleita para o efeito, de quatro em quatro
anos, pela assembleia geral, sendo permitida a sua reeleição uma ou
mais vezes.

ARTIGO 26.º

Foro

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 Lisboa.

Está conforme o original.

3 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João
Ruano. 3000130873

FERNANDO & MARTA � PERFUMARIA
E DROGARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 7410; identificação de pessoa colectiva n.º 503970000; inscrição
n.º 7/010726.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

14 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo. 3000130872

INSTITUTO GINECOLÓGICO DO CAMPO GRANDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8046; identificação de pessoa colectiva n.º 504058533; inscrição
n.º 5/011211.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às prestações de contas dos anos de 1999 e 2000.

Está conforme o original.

14 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo. 3000130870

GUARUJANA � EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 571/20030811; identificação de pessoa colectiva
n.º 506594467; inscrições n.os 1-2; números e data das apresenta-
ções: 22-23/20030811.
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Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de GUARUJANA � Empreen-
dimentos Imobiliários, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Avenida da Liberdade, 212,
2.º, esquerdo, freguesia de Coração de Jesus, concelho de Lisboa.

2 � O conselho de administração pode deliberar deslocar a sede
dentro do concelho ou para concelho limítrofe, bem como deliberar
a abertura e encerramento de quaisquer sucursais, filiais, delegações,
agências, escritórios ou quaisquer outras formas de representação,
em Portugal ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

1 � A sociedade tem por objecto a prossecução da actividade de
compra, venda, revenda de imóveis, aquisição de imóveis para ex-
ploração própria ou de terceiros, arrendamento de imóveis, gestão e
promoção imobiliária, bem como outras actividades com estas co-
nexas, incluindo compra para revenda.

2 � Por deliberação do conselho de administração a sociedade
poderá subscrever ou adquirir participações em sociedades, consórcios
ou agrupamentos de empresas de objecto diferente do seu, bem como
em sociedades de responsabilidade ilimitada, desde que neste último
caso, detenha a maioria dos votos em assembleia geral.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, inteiramente subscrito e realizado, é de
83 400 euros e está representado por 83 400 acções com o valor
nominal de 1 euro cada uma.

2 � Nos aumentos de capital em dinheiro os accionistas gozam
do direito de preferência na subscrição de novas acções, excepto se
tal direito for reduzido ou suprimido mediante deliberação da assem-
bleia geral tomada nos termos da lei para um específico aumento.

3 � As acções serão ao portador ou nominativas, reciprocamen-
te convertíveis, e serão escriturais ou tituladas, sendo neste caso
representadas por títulos de 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000, 10 000 ou
100 000 acções.

4 � Os títulos representativos das acções serão assinados por dois
administradores, podendo as assinaturas ser apostas por chancela ou
por quaisquer outros meios mecânicos ou informáticos.

ARTIGO 5.º

1 � A sociedade poderá emitir acções preferenciais sem voto até
ao limite máximo previsto por lei, remíveis ou não, nomeadamente,
pelo respectivo valor nominal ou valor superior, consoante o que
for deliberado pela assembleia geral aquando da respectiva emissão.

2 � A remissão terá lugar na data que a assembleia geral assim o
delibere.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá adquirir e alienar acções e obrigações próprias
nos termos e limites da lei.

ARTIGO 7.º

Mediante deliberação do conselho de administração a sociedade
poderá emitir qualquer tipo de obrigações para as quais esteja legal-
mente habilitada.

CAPÍTULO III

Deliberações dos accionistas

ARTIGO 8.º

1 � A assembleia geral é constituída pelos accionistas com direi-
to a voto, cabendo um voto a cada acção.

2 � Para efeitos de poder participar em assembleia geral cada
accionista deverá ter as acções com base nas quais se apresenta a
participar na assembleia geral desde o 5.º dia útil anterior ao da reu-
nião da assembleia geral:

a) Tratando-se de acções tituladas nominativas, averbadas em seu
nome no livro de registos da sociedade; ou

b) Tratando-se de acções tituladas ao portador não registadas,
depositadas numa instituição bancária; ou ainda

c) Tratando-se de acções escriturais, averbadas em seu nome em
conta de títulos junto de intermediário financeiro autorizado a exer-
cer a custódia de títulos.

ARTIGO 9.º

1 � A representação voluntária de qualquer accionista em assem-
bleia geral poderá ser cometida a qualquer outro accionista ou a pessoa
à qual lei imperativa o permita ou, tratando-se de pessoa colectiva,
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 ao
presidente da mesa com, pelo menos, cinco dias de antecedência em
relação à data marcada para a reunião.

ARTIGO 10.º

A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente e por
um secretário, eleitos pela assembleia geral, de entre os accionistas
ou não, por três anos, sendo sempre permitida a reeleição por uma
ou mais vezes.

ARTIGO 11.º

As deliberações da assembleia geral serão tomadas por maioria
absoluta dos votos apurados em cada reunião, sem prejuízo dos ca-
sos 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 três a cinco membros eleitos em
assembleia geral por períodos de três 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 caucio-
nada no montante e por alguma das formas permitidas por lei. Esta
caução poderá ser dispensada ou alterada por deliberação da assem-
bleia 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 dos 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 convoca-
do verbalmente ou por escrito pelo seu presidente ou por dois vo-
gais, quando e onde o interesse social o exigir.

2 � O conselho de administração só pode validamente deliberar
desde que esteja presente ou representada a maioria dos seus mem-
bros, podendo qualquer administrador impedido de comparecer à
reunião votar por correspondência ou fazer-se representar por ou-
tro 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 representa-
dos e dos que votem por correspondência, tendo o presidente ou
quem o substitua voto de qualidade.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 54 � 4 de Março de 20045066-(100)

ARTIGO 15.º

A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura de dois administradores;
b) Pela assinatura de um só administrador como tal mandatado

em acta do conselho de administração para a prática de determina-
dos actos ou categoria de actos;

c) Pela assinatura conjunta de um administrador e de um procura-
dor mandatado para a prática de determinados actos ou categoria de
actos;

d) Pela assinatura de um dos administradores-delegados, dentro dos
limites dos poderes delegados;

e) Pela assinatura de um procurador, nos termos do respectivo
instrumento de procuração.

ARTIGO 16.º

Os administradores serão remunerados pelo modo estabelecido pela
assembleia geral ou por uma comissão de remunerações composta
por três accionistas especialmente eleitos pela assembleia geral.

CAPÍTULO V

Fiscal único

ARTIGO 17.º

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único e a um
suplente, ambos revisores oficiais de contas, eleitos pela assembleia
geral por períodos de três anos e reelegíveis uma ou mais vezes.

ARTIGO 18.º

O fiscal único e respectivo suplente serão remunerados pela for-
ma que a assembleia geral ou a comissão de remunerações determi-
nar, no respeito pela legislação aplicável.

CAPÍTULO VI

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 de-
duzidas ou reforçadas as provisões e reservas impostas por lei, terão
a aplicação que a assembleia geral deliberar, podendo os mesmos,
por simples maioria, ser ou não, no todo ou em parte, distribuídos
pelos accionistas.

2 � No decurso de um exercício poderão ser feitos aos accionis-
tas adiantamentos sobre lucros, nas condições previstas na lei.

Nomeação do conselho de administração e do fiscal único para o
triénio de 2003-2005, por deliberação de 1 de Julho de 2003.

Conselho de administração: presidente, Joaquim Nunes da Fonse-
ca da Silva, Avenida da Liberdade, 212, 2.º, direito, Lisboa; vogais:
Allison Campos da Silva, residente na morada anterior, e José Ma-
nuel Marques, Rua de Abel Botelho, 4, 2.º, esquerdo, Lisboa.

Fiscal único: Carlos Abreu, João Cipriano & Associados, Socie-
dade de Revisores Oficiais de Contas, com sede na Alameda de D.
Afonso Henriques, 21, 2.º, Lisboa; suplente, João Amaro Santos
Cipriano, revisor oficial de contas, Alameda de D. Afonso Henri-
ques, 21, 2.º, Lisboa.

Natureza: provisória por dúvidas.

Relatório do revisor oficial de contas, nos termos
do artigo 28.º do Código das Sociedades Comerciais

Introdução

1 � O presente relatório destina-se a dar cumprimento ao ar-
tigo 28.º, n.º 3, do Código das Sociedades Comerciais, relativamente
aos bens que atingem o valor de 83 394,40 euros para a realização
de parte do capital social de 83 400 euros da sociedade a constituir
GUARUJANA � Empreendimentos Imobiliários, S. A., pessoa co-
lectiva n.º P 506594467, cujos futuros accionistas sócios são Joa-
quim Nunes da Fonseca da Silva, Allison Campos da Silva, Joaquim
Campos da Silva, Maria de Lourdes Campos da Silva e Maria Mathilde
Campos da Silva Barroso.

2 � As entradas em espécie consistem em 50 % do seguinte imó-
vel: imóvel sito na Avenida da Liberdade, 206 a 218, matriz 374.

3 � O bem foi avaliado em 83 394,40 euros, correspondente ao
valor patrimonial inscrito na matriz.

4 � O titular da metade do bem é Joaquim Nunes da Fonseca da
Silva, portador do bilhete de identidade n.º 876382-8, contribuinte
fiscal n.º 180982834.

Responsabilidades

5 � É da minha responsabilidade a razoabilidade da avaliação dos
bens e a declaração de que o valor encontrado é suficiente para a
realização do capital pretendido.

6 � O meu trabalho foi efectuado de acordo com as Normas
Técnicas e Directrizes de Revisão e ou Auditoria da Ordem dos
Revisores Oficiais de Contas, designadamente, a Directriz de Revi-
são e ou Auditoria (DRA) 841 � Verificação das Estradas em Espé-
cie para a Realização de Capital das Sociedades, as quais exigem que
o mesmo seja planeado e executado com o objectivo de obter um
grau de segurança aceitável sobre se os valores das entradas atingem
ou não o valor nominal das entradas. Para tanto, o referido traba-
lho inclui:

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

de eventuais ónus ou encargos.
7 � Entendo que o trabalho proporciona uma base aceitável para

a emissão da minha declaração.

Declaração

8 � Com base no trabalho efectuado, declaro que o valor global
dos bens é de 83 394,40 euros, destinado à realização de parte do
capital social, sendo o restante realizado em numerário, conforme
se discrimina:

Euros

Joaquim Nunes da Fonseca da Silva ............................... 1,60
Allison Campos da Silva ................................................ 1,00
Joaquim Campos da Silva ............................................... 1,00
Maria de Lourdes Campos da Silva ................................ 1,00
Maria Mathilde da Silva Barroso ................................... 1,00

Subtotal ............................................... 5,60

Entrada em espécie ............................ 83 394,40

Total geral .......................................... 83 400,00

Está conforme o original.

20 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2005967114

HERMAN ZAP PRODUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8145/980303; identificação de pessoa colectiva n.º 504084607;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 33/20030515.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração do contrato quanto ao artigo 4.º e n.º 6 do artigo 7.º
Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 4.º

Capital

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
24 939 euros e 89 cêntimos, e corresponde à soma de três quotas:
uma do valor nominal de 14 963 euros e 93 cêntimos, pertencente
ao sócio Herman José Krippahl; outra do valor nominal de 4987 eu-
ros e 98 cêntimos, pertencente ao sócio José Manuel do Amaral Cruz,
e outra do valor nominal de 4987 euros e 98 cêntimos, pertencente
ao sócio Nuno Artur Neves Melo da Silva.

ARTIGO 7.º

1 � (Mantém-se.)
2 � (Mantém-se.)
3 � (Mantém-se.)
4 � (Mantém-se.)
5 � (Mantém-se.)
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6 � Para obrigar a sociedade nos contratos que impliquem a trans-
missão ou oneração por qualquer forma de direitos de autor da titu-
laridade da sociedade, aquisição, alienação e oneração de imóveis e
quaisquer contratos que impliquem investimentos de qualquer natu-
reza incluindo a aquisição de material no valor total superior a
100 000 euros, é necessária a assinatura conjunta dos gerentes e de
um procurador com poderes para o efeito, o qual obrigatoriamente
será sócio da sociedade.

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. 2002954437

NOVABASE CONSULTING � CONSULTORIA, DESENVOL-
VIMENTO E OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE INFOR-
MAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9888/20000210; identificação de pessoa colectiva n.º 504857312;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrições n.os 5, 6, 7 e 8; nú-
meros e data das apresentações: 27, 28, 30, 32 e 34/20030516.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do fiscal suplente José Poças Esteves, revi-

sor oficial de contas, por ter renunciado em 10 de Maio de 2002.

Nomeação do fiscal suplente para o triénio em curso de 2000-
-2002, por deliberação de 11 de Junho de 2002.

Carlos Marques Bernardes, Avenida de Fontes Pereira de Melo,
42, 2.º, A, Lisboa, revisor oficial de contas.

Nomeação de dois membros do conselho de administração para o
triénio em curso de 2000-2002, por deliberação de 27 de Junho de
2002.

Luís Miguel Forjaz de Campos Henriques, Avenida de Miguel Torga,
27-B, 13.º, B, Lisboa;

João Rafael Leitão Ivo da Silva, Azinhaga da Torre do Fato, 33,
5.º, direito, Lisboa.

Nomeação do conselho de administração e do fiscal único para o
triénio de 2003-2005, por deliberação de 31 de Janeiro de 2003.

Conselho de administração: presidente, João Nuno da Silva Ben-
to; vogais: Pedro Miguel Quinteiro Marques de Carvalho; Luís Paulo
Cardoso Salvado, Avenida do Brasil, 153, 8.º, esquerdo, Lisboa; Ál-
varo José da Silva Ferreira; Jorge Manuel Simões Galhardo Antunes,
Vila Expo, Alameda dos Oceanos, 4.23.02.L, Moscavide; José Pau-
lo Ribeiro Trigo Delgado; Nuno Carlos Dias Santos Fórneas; João
Rafael Leitão Ivo da Silva, e Luís Miguel Forjaz de Campos Henri-
ques.

Fiscal único: Bernardes Sismeiro & Associados, Sociedade de Re-
visores Oficiais de Contas, Edifício As Caravelas, Rua do Dr. Eduar-
do Neves, 9, 5.º, direito, Lisboa; suplente, Carlos Marques Bernar-
des, revisor oficial de contas, com o mesmo domicílio.

Alteração do contrato quanto ao n.º 1 do artigo 14.º
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 14.º

1 � A administração da sociedade será exercida por um conselho
de administração composto por 3, 5, 7, 9, 11 ou 13 membros, elei-
tos pela assembleia geral, por um período de três anos. A assembleia
geral designará também, de entre os administradores, um deles para
exercer as funções de presidente.

2 � (Mantém-se.)
3 � (Mantém-se.)

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

13 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2004290013

LAORDEN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 37 298/661128; identificação de pessoa colectiva n.º 500454906;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 26/20011002.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço e redenominação do capital e alteração do contrato quan-

to ao artigo 3.º
Reforço: 102 410$, realizado em suprimentos, pelos sócios na

proporção das suas quotas.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro e nos valores do activo da sociedade, e corresponde à soma
de quatro quotas: uma quota de 1666,67 euros, pertencente à sócia
Maria Rosa Laorden Leita da Rocha; uma quota de 1666,67 euros,
pertencente ao sócio Angel Laorden Leita; uma quota de 1166,66 eu-
ros, pertencente à sócia Maria de los Dolores Owczarzak, e uma quota
de 500 euros, pertencente ao sócio Rafael Laorden Owczarzak.

Junta-se o relatório do revisor oficial de contas, nos termos do
artigo 28.º do Código das Sociedades Comerciais.

Relatório do revisor oficial de contas independente do sócio da
sociedade Laorden, L.da, nos termos do artigo 28.º do Código
das Sociedades Comerciais.

Introdução

1 � O presente relatório destina-se a dar cumprimento ao ar-
tigo 28.º do Código das Sociedades Comerciais, relativamente à rea-
lização em espécie pelos sócios da quantia de 102 410$, referente
ao aumento do capital de 900 000$ para 1 002 410$ (correspon-
dente a 5000 euros) da sociedade Laorden, L.da

2 � A realização em espécie consiste na conversão de parte dos
suprimentos de todos os sócios na proporção das respectivas quotas,
conforme a seguir se descreve.

3 � Os suprimentos foram efectuados ao longo dos anos que por
análise do balanço de 31 de Dezembro de 2000 atingiam nessa altu-
ra a importância de 20 731 contos, e com a seguinte discriminação
pelos sócios:

Angel Laorden Leita ......................................................... 12 653
Maria Rosa Laorden Leita da Rocha e Paula Cristina

Laorden Ferreira da Rocha de Matos Cortes ............. 4 039
Maria de los Dolores Ouzarzak ......................................... 4 000
Rafael Laorden Ouzarzak .................................................. 39

20 731

Responsabilidades

4 � A avaliação dos bens foi por nós efectuada, sendo de nossa
responsabilidade a razoabilidade de tal avaliação e a declaração de
que o valor atingido é suficiente para a realização pretendida.

Âmbito

5 � O nosso trabalho foi efectuado de acordo com as Normas
Técnicas e Directrizes de Revisão e ou Auditoria da Ordem dos
Revisores Oficiais de Contas, designadamente, a Directriz de Revi-
são e ou Auditoria (DRA) 841 � Verificação das Entradas para
Realização de Capital das Sociedades, as quais exigem que o mesmo
seja planeado e executado com o objectivo de obter um grau de se-
gurança aceitável sobre se os valores das entradas atingem ou não o
valor nominal das quotas atribuídas aos sócios que efectuaram tais
entradas. Para tanto, o referido trabalho incluiu:

a) A verificação da existência dos bens, sua operacionalidade e
utilidade para a sociedade ou facilidade da sua conversão em dinheiro;

b) A verificação da titularidade dos referidos bens e da existência
de eventuais ónus ou encargos;

c) A adopção de critérios adequados na avaliação dos mesmos; e
d) A determinação do valor atribuído aos bens pela avaliação.
6 � Entendemos que o trabalho efectuado proporciona uma base

aceitável para a emissão da nossa declaração.
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Declaração

7 � Com base no trabalho efectuado, declaramos que o valor
encontrado atinge o montante de 102 410$, necessário para o au-
mento de capital com a seguinte discriminação:

Angel Laorden Leita ................................................... 34 137$00
Maria Rosa Laorden Leita da Rocha e Paula Cristina

Laorden Ferreira da Rocha de Matos Cortes .......... 34 137$00
Maria de los Dolores Ouzarzak ................................... 23 895$00
Rafael Laorden Ouzarzak ............................................ 10 241$00

102 410$00

Lisboa, 17 de Dezembro de 2001. � O Revisor Oficial de Con-
tas, Cristina Augusta Rocha Contreiras Cantante, ROC n.º 897

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

20 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 1000246309

LISBOA � 3.A SECÇÃO

SÁ ARANHA & VASCONCELOS II � DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8319; identificação de pessoa colectiva n.º 504115995; entrada/
data: 184/040115.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos referentes à prestação de contas do ano de
2002.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Dinis
Paiva Ribeiro. 2000805019

SPADES � SISTEMAS PARA APOIO
AO DESENVOLVIMENTO INFORMÁTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 1629/900213; identificação de pessoa colectiva n.º 502290897;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 15; número e data da apresenta-
ção: 44/031230.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a cessação das funções dos liquidatários Rui Manuel Serra Frias Mar-
tins Barata e de Edgar de Figueiredo Fernandes Secca, por renúncia,
em 18 de Junho de 2002 e 20 de Março de 2003, respectivamente.

16 � Apresentação n.º 45/031230.
Designação de liquidatários, por deliberação de 20 de Março de

2003.
Paulo Miguel de Sousa Gonçalves Ramos, casado, Avenida de Aida,

Estoril-Terrasse, 4.º, G, Estoril, Cascais;
Pedro Miguel Marques Rebelo Pinto, casado, Rua de Pedro de Sin-

tra, 26, 4.º, Lisboa; e
Paulo Jorge Tavares Guedes, casado, Avenida de António José de

Almeida, 40, rés-do-chão, Lisboa.

17 � Apresentação n.º 46/031230.
Encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 30 de Novembro de 2003.

Está conforme o original.

13 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2005058432

VAZ CARNEIRO � SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2632/910108; identificação de pessoa colectiva n.º 502472570;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3; número e data da apresentação:
42/031230.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato quanto ao artigo 1.º, que passou a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Vaz Carneiro � Serviços Médicos,
L.da, tem a sua sede social na Rua do Professor Lima Basto, 77, 1.º,
em Lisboa, 1070-210 Lisboa, e durará por tempo indeterminado.

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

Está conforme o original.

13 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2000830684

TECNIMETA � CENTRO TÉCNICO DE PRODUÇÕES
INDUSTRIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5031/940427; identificação de pessoa colectiva n.º 501454080;
inscrição n.º 22; número e data da apresentação: 29/031230.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a fusão e foi aumentado o capital social de 1 925 000 euros para
1 981 000 euros, tendo sido alterado parcialmente o contrato quan-
to aos artigos 1.º, 4.º, 5.º, n.º 1, 6.º, n.º 2, e 21.º, n.º 1, que passaram
a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de TECNIMETA � Centro
Técnico de Produções Industriais, S. A., e será regida pelo presente
contrato de sociedade e demais legislação aplicável.

ARTIGO 4.º

O capital social é de 1 981 000 euros, encontrando-se integral-
mente subscrito e realizado, e divide-se em 396 200 acções no valor
nominal de 5 euros cada uma.

ARTIGO 5.º

1 � As acções serão nominativas ou ao portador, reciprocamen-
te convertíveis, e representadas por títulos de 1, 10, 50, 100, 1000,
5000, 10 000 e 50 000 acções, a todo o tempo substituíveis por
agrupamento ou divisão, sendo as respectivas despesas da responsa-
bilidade dos accionistas que o requeiram.

ARTIGO 6.º

2 � Por deliberação do conselho de administração, pode o capi-
tal social ser aumentado, uma ou mais vezes, a dinheiro, até ao
montante equivalente ao dobro do capital social à data da delibera-
ção.

ARTIGO 21.º

1 � A fiscalização da sociedade competirá a um fiscal único ou a
um conselho fiscal, o qual será composto por três membros efecti-
vos e um suplente, eleitos trienalmente pela assembleia geral, po-
dendo ser reeleitos.

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

Está conforme o original.

13 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2005414840

ROTEIRO � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE TURISMO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6905/960805; identificação de pessoa colectiva n.º 502988762;
inscrição n.º 22; número e data da apresentação: 49/031230.

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

Projecto de fusão.
Modalidade: transferência global do património das sociedades

incorporadas para a sociedade incorporante.
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Sociedade incorporante: EQUADOR � Agência de Viagens e
Turismo, S. A., Rua de Portugal Durão, 36-C, Lisboa.

Sociedades incorporadas: STAR � Viagens e Turismo, S. A., Ave-
nida dos Aliados, 210, rés-do-chão, Porto, e ROTEIRO � Presta-
ção de Serviços de Turismo, S. A., Rua de Agostinho Neto, 40, 1.º,
Quinta do Lambert, Lisboa.

Está conforme o original.

13 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2005058475

ORGAEMPRESA � ORGANIZAÇÃO E CONTABILIDADE
INFORMATIZADA DE EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2840/910326; identificação de pessoa colectiva n.º 502527480;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 22/031231.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado
o encerramento da liquidação, tendo as contas sido aprovadas em
26 de Dezembro de 2003.

12 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2005420336

SLFC � SOCIEDADE LUSO FRANCESA
DE CONSTRUÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 1265/900306; identificação de pessoa colectiva n.º 502302704;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 17; número e data da apresenta-
ção: 15/031215.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aprovado
o projecto de fusão por deliberação de 7 de Dezembro de 2003.

12 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2006294130

VOCAÇÃO � CONSULTORES DE MARKETING,
GESTÃO E CONTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7094/961031; identificação de pessoa colectiva n.º 503744972;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 12/031231.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a dissolução, liquidação e partilha, tendo as contas sido aprovadas
em 9 de Dezembro de 2003.

13 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2005414930

SETE RIOS � TABACARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 576/020607; identificação de pessoa colectiva n.º 506027465;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 18/020607.

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

ARTIGO 1.º

Firma

A sociedade adopta a firma Sete Rios � Tabacarias, L.da

ARTIGO 2.º

Sede

1 � A sua sede é na Praça do Duque de Saldanha, 1, 5.º, C, fre-
guesia de São Jorge de Arroios, concelho de Lisboa.

2 � A sede social poderá ser transferida pela gerência para outro
local no mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 � A gerência poderá criar sucursais, delegações, escritórios,
agências ou quaisquer outras formas de representação social, no ter-
ritório nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 3.º

Objecto

1 � A sociedade tem por objecto a venda de jornais, revistas e
publicações diversas de origem nacional ou estrangeira, tabacos, se-
los, jogo, papelaria, brindes e utilidades diversas.

2 � Por decisão da gerência, a sociedade poderá adquirir ou alie-
nar participações em sociedades de responsabilidade limitada, com
objecto idêntico ou diferente do seu, e em sociedades reguladas por
leis especiais, assim como associar-se com outras pessoas jurídicas
para, nomeadamente, constituir novas sociedades, agrupamentos ou
associações.

ARTIGO 4.º

Capital social

O capital social é de 25 000 euros, integralmente realizado, e
corresponde à soma das três seguintes quotas: uma de 1250 euros,
pertencente ao sócio José Luís dos Ramos Soares; outra de 1250 eu-
ros, pertencente ao sócio José Manuel dos Ramos Soares, e outra de
22 500 euros, pertencente ao sócio José Alberto dos Ramos Soares.

ARTIGO 5.º

Prestações suplementares

Mediante deliberação da assembleia geral tomada por maioria de
três quartos do capital social, poderão ser exigidas a todos os sócios
prestações suplementares, proporcionalmente e até ao montante
máximo correspondente a 20 vezes o capital social. A restituição
das prestações suplementares depende de deliberação da assembleia
geral tomada pela mesma maioria necessária à respectiva exigibili-
dade.

ARTIGO 6.º

Cessão e ou divisão de quotas

A cessão, total ou parcial, de quotas e respectiva divisão, quer a
terceiros, quer entre cônjuges, ascendentes, descendentes ou sócios,
depende do consentimento da sociedade, à qual fica reservado o di-
reito de preferência. Tratando-se de quota própria ou não preten-
dendo a sociedade exercer a preferência, este direito pertencerá então
aos sócios.

ARTIGO 7.º

Administração da sociedade

1 � A sociedade é gerida e representada em juízo e fora dele, por
um ou, no máximo, dois gerentes, dispensados ou não de caução,
conforme venha a ser deliberado em assembleia geral, competindo-
-lhe igualmente decidir se os cargos serão ou não remunerados e no
caso afirmativo fixar os montantes.

2 � É especialmente atribuído ao sócio José Alberto dos Ramos
Soares o direito à gerência da sociedade. Caso a gerência seja plural,
este assume o cargo de presidente.

3 � No caso de gerência plural, as decisões serão tomadas por
maioria, tendo o presidente voto de qualidade.

ARTIGO 8.º

Competência da gerência

Compete à gerência decidir sobre os assuntos e praticar os actos
que forem necessários e convenientes para a realização do objecto
social, incluindo, nomeadamente:

a) Praticar os actos referidos no n.º 2 do artigo 2.º e no n.º 2 do
artigo 3.º destes estatutos;

b) Adquirir, nomeadamente, com recurso a contratos de financia-
mento, locação financeira ou análogos, alienar, locar ou onerar bens
móveis, imóveis ou estabelecimentos;

c) Constituir mandatários para a prática de determinados actos;
d) Designar revisor oficial de contas.

ARTIGO 9.º

Forma de obrigar a sociedade

A sociedade obriga-se:
a) Com a assinatura de um gerente sendo, no caso de gerência

plural, a do presidente;
b) Na gerência plural, com a assinatura do outro gerente, no âmbito

dos poderes que lhe tenham sido expressamente delegados;
c) Pela assinatura de mandatários, nos termos dos respectivos

instrumentos de mandato.
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ARTIGO 10.º

Deliberações dos sócios

1 � Para além dos outros casos especialmente previstos na lei e
nos estatutos, serão ainda tomadas pela maioria de três quartos dos
votos correspondentes ao capital social as seguintes deliberações,
consideradas de importância fundamental na vida da sociedade, por-
tanto sujeitas a deliberação dos sócios:

a) O consentimento para a cessão e divisão de quotas, bem como
para a alienação prevista no n.º 3 do artigo 13.º;

b) A nomeação de gerentes;
c) A aprovação do relatório de gestão e das contas do exercício,

a aplicação de resultados e o tratamento de prejuízos;
d) A caracterização de determinada matéria como sendo de inte-

resse fundamental para a sociedade;
e) A emissão de obrigações.
2 � A representação voluntária de qualquer accionista em assem-

bleia geral poderá ser cometida a um gerente, a cônjuge, descenden-
te ou ascendente do sócio ou a outro sócio.

3 � O instrumento de representação deverá ser entregue ao pre-
sidente da mesa com a antecedência de três dias em relação à data
da reunião da assembleia geral.

ARTIGO 11.º

Convocação das assembleias

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas regis-
tadas, expedidas para o último domicílio indicado pelos sócios à
sociedade, com a antecedência mínima de 15 dias.

ARTIGO 12.º

Exercício social e distribuição de lucros

O ano social é o civil e os lucros líquidos apurados em cada exer-
cício, depois de deduzidas ou reforçadas as provisões e reservas im-
postas por lei, terão a aplicação que a assembleia geral, por maioria
de três quartos, deliberar, podendo os mesmos não ser, no todo ou
em parte, distribuídos pelos sócios.

ARTIGO 13.º

Amortização de quotas

1 � A sociedade poderá amortizar quotas, nos seguintes casos:
a) Por acordo entre a sociedade e o titular da quota;
b) Se o titular da quota não cumprir as suas obrigações para com

a sociedade quanto à realização do capital social ou quanto à obriga-
ção de efectuar prestações suplementares;

c) Se a quota for arrolada, penhorada, apreendida ou por qualquer
forma tenha sido dada ou arrematada, adjudicada ou vendida em
consequência de processo judicial;

d) Se a quota for dada em garantia ou caução de alguma obrigação
sem prévio consentimento escrito da sociedade;

e) Se o titular da quota, pessoa singular, ficar interdito ou falecer;
f) Se o titular da quota for julgado falido ou se, sendo uma pessoa

colectiva, se dissolver;
g) Se a quota for de algum modo cedida ou prometida ceder com

violação do disposto no artigo 6.º
2 � A deliberação de amortização deve ser tomada no prazo de

90 dias, contados do conhecimento por algum gerente da sociedade
do facto que permite a amortização.

3 � Por deliberação dos sócios, a quota amortizada poderá ficar
no balanço como tal, bem como, em vez da quota amortizada, se-
rem criadas uma ou mais quotas, destinadas a serem alienadas a um
ou a alguns dos sócios ou a terceiros.

ARTIGO 14.º

Da dissolução e liquidação

Havendo dissolução, serão liquidatários os gerentes que, ao tem-
po, estiverem em exercício, a menos que, tratando-se de dissolução
extrajudicial, o contrário seja deliberado por sócios detentores de
três quartos do capital social.

Está conforme o original.

21 de Abril de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000216037

OTLIS � OPERADORES DE TRANSPORTES
DA REGIÃO DE LISBOA, A. C. E.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 21/960709; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4 e inscrições n.os

5 e 6; números e data das apresentações: 3, 4 e 5/030522.

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

4 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 3/030522.
Cessação das funções de José Manuel Clemente Ascensão, João

Francisco dos Reis Simões e José Manuel Sousa do Nascimento, por
renúncia, em 16 de Julho de 2002, 7 de Agosto de 2002 e 17 de
Fevereiro de 2003, respectivamente.

5 � Apresentação n.º 4/030522.
Designação de administradores, em 30 de Setembro de 2002.
Período: até ao final do mandato em curso de 2000-2003.
Presidente: Alberto Manuel Baptista Grossinha, casado, Rua do

Maestro Frederico Freitas, 17, 8.º, direito, Lisboa.
Vogal: Ernesto Jorge Sanchez Martins de Brito, casado, Rua de

Alberto Villaverde Cabral, 1-C, 3.º, Lisboa.

6 � Apresentação n.º 5/030522.
Designação de administrador por cooptação, em 14 de Março de

2003, ratificada em 28 de Março de 2003.
Período: até ao final do mandato em curso de 2000-2003.
José Alexandre Gonçalves Pereira de Oliveira, casado, Rua de

Gonçalo Nunes, 10, Lisboa.

Está conforme o original.

12 de Julho de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Isabel Rico
Alves. 2002361274

UNIVERSIDADE LIBERAL, UNIVERSIDADE
NACIONAL DA LIBERDADE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 197/030223; identificação de pessoa colectiva n.º 505382911;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 42/030213.

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

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de Universidade Liberal, Universidade
Nacional da Liberdade, S. A., e tem sede na Rua de Frederico George,
21-B, em Telheiras, freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade é o seguinte:
1) Ensino superior e acções de formação especializada;
2) Conferências sobre temas liberais;
3) Cursos de acções de formação;
4) Projectos de literatura liberal e intercâmbio internacional.

ARTIGO 3.º

A sociedade pode adquirir participações noutras sociedades, ainda
que com objecto diferente do que por si é prosseguido, e emitir obri-
gações, nos termos e condições que forem definidos em assembleia
geral.

ARTIGO 4.º

O capital social é de 50 000 euros, dividido e representado por
50 000 acções do valor nominal de 1 euro cada uma.

ARTIGO 5.º

As acções representadas em títulos de 1, 10, 50, 100 ou 1000 acções
serão ao portador.

ARTIGO 6.º

A administração dos negócios sociais incumbe a um conselho de
administração composto por três membros, sendo um presidente e
dois administradores designados pelo período de quatro anos, poden-
do ser reeleitos uma e mais vezes, e demitidos em qualquer momen-
to, dispensados de caução, e com ou sem remuneração, conforme
for deliberado pela assembleia geral.
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ARTIGO 7.º

Compete ao conselho de administração a gestão normal dos ne-
gócios sociais, em especial:

a) Representar a sociedade, activa e passivamente, em juízo e fora
dele, e comprometer-se em arbitragem;

b) Adquirir, vender, hipotecar ou por qualquer forma alienar ou
onerar quaisquer bens ou direitos, móveis e imóveis, tomar ou dar de
rendimento quaisquer prédios;

c) Nomear e despedir quaisquer empregados e constituir mandatá-
rios com a extensão de poderes que entender convenientes;

d) Executar e fazer cumprir os preceitos legais estatutários e as
deliberações da assembleia geral.

ARTIGO 8.º

1 � Para obrigar a sociedade é necessária a assinatura do presi-
dente do conselho de administração ou em alternativa de dois admi-
nistradores em conjunto.

2 � A sociedade obrigar-se-á também pela assinatura de qualquer
procurador, no âmbito e com as limitações constantes do respecti-
vo mandato.

3 � Para actos de mero expediente é suficiente a assinatura de
um dos administradores.

ARTIGO 9.º

A mesa da assembleia geral será composta por um presidente e
dois secretários, eleitos de entre os accionistas ou outras pessoas,
por um período de quatro anos, podendo ser reeleitos.

ARTIGO 10.º

A fiscalização da sociedade pertence a um fiscal único, sendo um
efectivo e um suplente, eleitos pela assembleia geral por períodos de
quatro anos, e demitidos em qualquer momento, sendo ambos revi-
sores oficiais de contas, nos termos da lei.

ARTIGO 11.º

Os accionistas poderão fazer-se representar nas assembleias ge-
rais por procurador, nos termos do disposto no artigo 381.º do Có-
digo das Sociedades Comerciais, bastando para o efeito a apresenta-
ção de carta dirigida ao presidente da mesa da assembleia geral
indicando o representante e assinada pelo respectivo accionista.

ARTIGO 12.º

Sempre que a lei não impuser outras formalidades, as assembleias
gerais serão convocadas por carta registada remetida com 15 dias de
antecedência, a cada um dos accionistas constantes do respectivo
livro de registo.

ARTIGO 13.º

Deduzidas as quantias por lei destinadas a reserva legal, os resul-
tados líquidos anuais, serão destinados a reservas livres, salvo delibe-
ração em contrário da assembleia geral dos accionistas.

ARTIGO 14.º

No decurso de um exercício e obtida autorização do fiscal único,
poderá o conselho de administração deliberar a distribuição anteci-
pada dos lucros.

ARTIGO 15.º

A questões emergentes destes estatutos, a regular entre a socie-
dade e os accionistas, seus herdeiros ou representantes, serão resol-
vidos por um tribunal arbitral constituído por três membros, que se
instalará na comarca de Lisboa e julgará sem recurso. Um dos árbi-
tros será designado pela sociedade, o outro pelos accionistas em causa
e o terceiro escolhido por esses dois.

Designação dos membros dos órgãos sociais.
Período: quadriénio de 2003-2006.
Conselho de administração: presidente, Luciano Manuel Ferreira

dos Anjos, divorciado, Rua do Dr. Alfredo Costa, 48, 1.º, frente,
Sintra; vogais: Julie Jeanne Lefebvre, solteira, Casal Garcia Mogo,
Torres Novas, e Pedro de Andrade Quirino Rosa, divorciado, Rua de
Frederico George, 13, 4.º, direito, Lisboa.

Fiscal único: efectivo, Moore Stephens & Associados, Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas, Avenida de Óscar Monteiro Torres,

18, rés-do-chão, direito, Lisboa; suplente, A. Gonçalves Monteiro e
Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Avenida de
Frei Miguel Contreiras, 54, 10.º, Lisboa.

Está conforme o original.

18 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2000608914

LISBOA � 4.A SECÇÃO

MAESTRO DO LAR � COMÉRCIO DE LOUÇAS
E VIDROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 857/021211; identificação de pessoa colectiva n.º 505948940;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 15/021211.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato e foi constituída por:

António Cal Gonçalves, solteiro, maior, natural da freguesia de
Santo Estêvão, concelho de Lisboa, domiciliado na Rua da Palma,
183, 1.º, em Lisboa, que outorga como gestor de negócios de:

a) Aly Faruque Aly, solteiro, maior, natural da freguesia de São
Sebastião da Pedreira, concelho de Lisboa, domiciliado na Urbaniza-
ção da Portela, lote 148, 11.º, esquerdo, Portela, Loures, contribuinte
fiscal n.º 218004915;

b) Hussein Faruque Aly, solteiro, maior, natural da dita freguesia
de São Sebastião da Pedreira, domiciliado na referida Urbanização da
Portela, lote 148, 11.º, esquerdo, Portela, Loures, contribuinte fis-
cal n.º 212712640; e de

c) Aziz Akbarali, casado sob o regime da comunhão de adquiridos
com Miriam Hassanaly Jamal Akbarali, natural de Moçambique,
domiciliado na Rua do Professor Mira Fernandes, lote 4, 1.º, esquer-
do, em Lisboa, contribuinte fiscal n.º 153222729.

Documento complementar elaborado nos termos do artigo 64.º, n.º 2,
do Código do Notariado, anexo à escritura lavrada no 1.º Cartório
Notarial de Santarém, em 12 de Junho de 2002, a fl. 60 do livro
n.º 176-F.

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Maestro do Lar � Comércio de Lou-
ças e Vidros, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Carvalho Araújo, 24,
freguesia de São João, concelho de Lisboa.

2 � A gerência pode deliberar deslocar a sede dentro do concelho
ou para concelho limítrofe, bem como deliberar a abertura e encer-
ramento de quaisquer sucursais, filiais, delegações, agências, escritó-
rios ou quaisquer outras formas de representação, em Portugal ou no
estrangeiro.

ARTIGO 3.º

1 � A sociedade tem por objecto a importação, exportação e
comércio por grosso e a retalho de louças, vidros, brinquedos e uti-
lidades para o lar.

2 � Por deliberação da gerência, a sociedade poderá subscrever
ou adquirir participações em sociedades, consórcios ou agrupamen-
tos de empresas.

CAPÍTULO II

Capital social, prestações acessórias
e suplementares e suprimentos

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de 50 000 euros, encontra-se integralmen-
te realizado em dinheiro, e corresponde à soma de três quotas: uma
de 20 000 euros, pertencente ao sócio Aziz Akbarali, e duas de
15 000 euros cada, pertencente uma ao sócio Hussein Faruque Aly e
a outra ao sócio Aly Faruque Aly.
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2 � Os sócios gozam de direito de preferência nos aumentos de
capital em dinheiro, excepto se tal direito for limitado ou suprimido
mediante deliberação da assembleia geral tomada nos termos da lei
para um específico aumento.

ARTIGO 5.º

Mediante deliberação da assembleia geral, poderão ser exigidas aos
sócios prestações suplementares de capital, uma ou mais vezes, até
ao limite de 25 000 euros.

CAPÍTULO III

Quotas

ARTIGO 6.º

1 � A cessão entre vivos, total ou parcial, das quotas e as divi-
sões a elas necessárias são livres apenas entre sócios, estando estas
dispensadas do consentimento da sociedade.

2 � Fora dos casos previstos no número anterior, a cessão de-
pende de prévio consentimento da sociedade, o qual deverá obriga-
toriamente ser pedido por escrito, com indicação do cessionário e
de todas as condições da cessão.

3 � A assembleia geral deverá deliberar sobre o pedido de con-
sentimento nos 60 dias seguintes à sua recepção, sob pena de se
considerar automática e inilidivelmente conferido tal consentimento.

ARTIGO 7.º

1 � Os sócios não cedentes, em primeiro lugar, e a sociedade ou
uma pessoa por ela designada, de seguida, gozam de direito de prefe-
rência em todas as transmissões de quotas, entre vivos, feitas a ter-
ceiros, nas exactas condições sobre o qual a preferência é exercida.

2 � Compete ao sócio transmitente notificar a gerência de que
pretende concretizar a consentida transmissão, sobre a projectada
transmissão, informando-a sobre a identificação do transmissário, a
contrapartida acordada, bem como as condições de pagamento e
tempo de concretização.

3 � Recebida a comunicação a que se refere o número anterior,
competirá à sociedade notificar, no prazo de 20 dias úteis, os de-
mais sócios sobre a projectada transmissão, devendo estes, no prazo
de 20 dias úteis a contar da recepção da referida notificação, infor-
mar por escrito a sociedade, por via da gerência, sobre se pretendem
exercer a preferência sobre a projectada transmissão.

4 � Havendo mais do que um sócio a pretender preferir, ratear-
-se-ão as quotas submetidas à preferência por todos os interessados,
na proporção das quotas da sociedade por eles detidas à data em que
para eles foi expedida a notificação para preferirem.

ARTIGO 8.º

1 � Falecendo um dos sócios, a transmissão da respectiva quota
aos sucessores do falecido dependerá do consentimento da sociedade,
devendo a sociedade, caso a quota não se transmita, amortizá-la,
adquiri-la ou fazê-la adquirir por sócio ou terceiro.

2 � O valor da quota a amortizar ou adquirir, nos termos do
número anterior, será determinado pelo valor que resulta do último
balanço aprovado, sem qualquer correcção dos seus elementos acti-
vos ou passivos, a pagar em duas prestações semestrais e iguais no
prazo de um ano após a fixação definitiva da contrapartida, salvo se
outro for o valor imposto por lei imperativa.

ARTIGO 9.º

1 � A sociedade poderá deliberar a amortização compulsiva de
qualquer quota, com o consentimento do respectivo titular, e ainda
sem o consentimento do respectivo titular, sempre que a quota seja
dada em penhor, arrestada, penhorada ou arrolada, ou por qualquer
outra forma sujeita a arrematação, adjudicação ou venda judicial, e
ainda nos casos de falência ou insolvência do titular.

2 � O valor da quota a amortizar, nos termos do número ante-
rior, será o que resultar do último balanço aprovado, sem qualquer
correcção dos seus elementos activos ou passivos, a pagar em duas
prestações semestrais e iguais, no prazo de um ano após a fixação
definitiva da contrapartida, salvo se outro for o valor imposto por
lei imperativa.

CAPÍTULO IV

Deliberação dos sócios

ARTIGO 10.º

1 � As assembleias gerais são convocadas, por qualquer dos ge-
rentes, por meio de carta registada, expedida com 15 dias de antece-
dência sobre a data em que devam ter lugar, indicando os assuntos a
tratar.

2 � A representação voluntária de qualquer sócio em assembleia
geral poderá ser cometida a qualquer pessoa, ainda que a mesma não
seja sócio, cônjuge, ascendente ou descendente de sócio, ou, tratan-
do-se de pessoa colectiva, a quem o respectivo órgão de representa-
ção para o efeito nomear, bastando para o efeito uma carta dirigida
ao presidente da mesa da assembleia geral, quer esta reúna em pri-
meira, quer em segunda convocação.

ARTIGO 11.º

A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente e por
um secretário, a eleger no início de cada assembleia geral de entre os
presentes.

ARTIGO 12.º

As deliberações da assembleia geral serão tomadas por maioria
absoluta dos votos emitidos em cada reunião, sem prejuízo dos casos
em que a lei exigir maioria qualificada.

CAPÍTULO V

Gerência

ARTIGO 13.º

1 � A gerência da sociedade será confiada aos gerentes que ficam
desde já dispensados de prestar caução e sem remuneração, até deli-
beração em contrário da assembleia geral.

2 � Os gerentes serão eleitos em assembleia geral.
3 � À gerência são atribuídos os mais amplos poderes de gestão

da sociedade, cabendo-lhe deliberar sobre todos os assuntos e prati-
car todos os actos legalmente considerados como de exercício de
poderes de gestão.

ARTIGO 14.º

Para a sociedade ficar validamente obrigada em todos os seus ac-
tos e contratos:

a) Pela assinatura de um gerente;
b) Pela assinatura de um ou mais mandatários, nos precisos ter-

mos dos respectivos instrumentos de mandato.

CAPÍTULO VI

Exercício social e distribuição de resultados

ARTIGO 15.º

O exercício social coincide com o ano civil.

ARTIGO 16.º

Os lucros líquidos apurados em cada exercício, depois de deduzidas
ou reforçadas as provisões e reservas impostas por lei, terão a apli-
cação que a assembleia geral por simples maioria, deliberar, podendo
os mesmos ser, ou não, no todo ou em parte, distribuídos pelos só-
cios.

CAPÍTULO VII

Dissolução e liquidação

ARTIGO 17.º

1 � A sociedade dissolve-se, além dos casos e nos termos estabe-
lecidos na lei, por deliberação da assembleia geral tomada por maio-
ria de três quartos dos votos correspondentes ao capital social.

2 � Compete à assembleia geral deliberar sobre a fixação dos
poderes dos liquidatários, incluindo quanto à continuação da activi-
dade da sociedade, a obtenção de empréstimos, a alienação do patri-
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mónio social, em globo ou em partes, o trespasse do estabelecimen-
to e sobre a partilha do activo quando a ele houver lugar, em espé-
cie ou em valores.

Declarou, ainda, que fica desde já nomeado gerente o sócio Aly
Faruque Aly.

Está conforme o original.

17 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 1000198124

COMPAÑIA MERCANTIL DEL CAFÉ, S. A. (PORTUGAL)

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 422/020725; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
42/020705.

Certifico que foi constituída em Portugal a seguinte representa-
ção permanente, que se rege pelo seguinte contrato:

1 � Apresentação n.º 42/020705.
Representação permanente.
Compañia Mercantil del Café, S. A.
Sede: Majadahonda (Madrid), Calle del Jalón, 17, Espanha.
Objecto: comércio por meio de importação, exportação, repre-

sentação e distribuição por grosso e a retalho de matérias-primas de
café e cacau, especialmente café verde.

Capital: 100 000 000 de pesetas.
Sucursal:
Firma: Compañia Mercantil del Café, S. A. (Portugal).
Sede: Lisboa, Rua de Alcolena, 19, freguesia de Santa Maria de

Belém.
Representantes designados: António Manuel Cavaleiro Madeira e

Raúl Duarte, residentes na Rua de Tierno Galvan, Torre 3, 12.º, Lis-
boa.

A Notária Destacada, (Assinatura ilegível.)

Estatutos da sociedade Compañia Mercantil del Café, S. A.

CAPÍTULO I

Denominação, objecto, duração e sede

ARTIGO 1.º

Denominação

Sob a denominação de Compañia Mercantil del Café, S. A., existe
e fica adaptada uma sociedade comercial anónima, que se regerá pelos
seguintes estatutos, e o que neles não estiver previsto, pelos precei-
tos da Lei das Sociedades Anónimas e o resto das disposições legais
complementares que lhe forem aplicáveis.

ARTIGO 2.º

Objecto social

Constitui o objecto social o comércio por meio de importação,
exportação, representação e distribuição por grosso e a retalho de
matérias-primas de café e cacau, especialmente café verde.

As actividades integrantes do objecto social referido poderão ser
desenvolvidas pela sociedade, total ou parcialmente, de modo indi-
recto por meio da subscrição de acções ou participações em socieda-
des com objecto idêntico ou análogo.

ARTIGO 3.º

Duração e início das actividades

A duração da sociedade é indefinida e começou as suas operações
sociais na data da escritura de constituição, sem prejuízo do estabe-
lecido no artigo 7.º da Lei das Sociedades Anónimas.

ARTIGO 4.º

Sede

A sede social estabelece-se em Madrid, Calle de Feijóo, 1.
A sociedade poderá estabelecer sucursais, suprimi-las e mudá-las

dentro e fora do território espanhol, por meio de acordo ou decisão
do órgão de administração.

A alteração da sede social consistente na sua transferência dentro
do mesmo concelho não exigirá o acordo da assembleia geral, po-
dendo ser deliberado pelo órgão de administração e devendo-se fazer
constar em escritura pública que se inscreverá no registo comercial,
com os requisitos de publicidade estabelecidos na lei.

CAPÍTULO II

Capital social e acções

ARTIGO 5.º

O capital social estabelece-se em 100 000 000 pesetas, represen-
tado por 10 000 acções ao portador de 10 000 pesetas de valor
nominal cada uma, numeradas em ordem sequencial de 1 a 10 000 in-
clusive, totalmente subscritas e integralmente desembolsadas.

As acções referidas são de uma única classe e série, com os mes-
mos direitos e obrigações, e representadas por meio de acções ao
portador, podendo-se emitir acções múltiplos de dois ou mais acções
simples de acordo com os requisitos legais.

ARTIGO 6.º

Direitos conferidos pelas acções

A acção confere ao seu titular legítimo a condição de sócio e
atribui-lhe os seguintes direitos:

a) O direito de participar no dividendo de lucros sociais e no
património resultante da liquidação;

b) O direito de subscrição preferente na emissão de novas acções
ou de obrigações convertíveis em acções;

c) O direito de assistir e votar nas assembleias gerais e o de im-
pugnar as deliberações sociais;

d) O direito de informação;
e) E o resto dos direitos que, eventualmente, as leis estabeleçam.
Para a hipótese de criação de acções sem voto, deixa-se a salvo,

em qualquer caso, da legislação aplicável ao respeito, reconhecendo-
-se expressamente os direitos, obrigações e deveres especiais desta
classe de acções.

Poder-se-ão criar acções com direitos diferentes, constituindo uma
mesma classe aqueles que tenham o mesmo conteúdo de direitos.
Quando numa mesma classe constituírem-se várias séries de acções,
todos aqueles que formam uma série devem ter o mesmo valor no-
minal. Para a criação de acções que conferirem algum privilégio em
relação às ordinárias, deverão observar-se as formalidades contidas
nestes estatutos e, eventualmente, na legislação vigente para a mo-
dificação de estatutos. Não será válida a criação de acções com di-
reito a receber juros, qualquer que seja a forma da sua determinação,
nem a criação de acções que de forma directa ou indirecta alterem a
proporcionalidade entre o valor nominal da acção e o direito de voto
ou o direito de subscrição preferente.

Referente à co-propriedade e os direitos reais sobre as acções e os
negócios sobre as próprias acções, far-se-á conforme a legislação
vigente.

CAPÍTULO III

Governo e administração da sociedade

ARTIGO 7.º

Da assembleia geral

Compete aos accionistas constituídos na assembleia geral decidir
por maioria nos assuntos que forem competência legal da assem-
bleia.

Todos os sócios, incluídos os dissidentes e os que não tiverem
participado na reunião, ficarão submetidos às deliberações da assem-
bleia geral, sem prejuízo dos direitos e das acções que a lei lhes re-
conhece.

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais de accionistas poderão ser ordinárias ou
extraordinárias. É ordinária a assembleia que, através de prévia con-
vocatória, deva reunir-se necessariamente dentro dos seis primeiros
meses de cada exercício para apreciar a gestão social, aprovar, even-
tualmente, as contas do exercício anterior e resolver sobre a aplica-
ção do resultado.

Todas as outras assembleias terão o carácter de extraordinárias e
celebrar-se-ão quando forem convocadas pelo órgão de administra-
ção, sempre que o considerar conveniente para os interesses sociais
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ou quando for solicitado por número de sócios titulares de, pelo
menos, 5 % do capital social, expressando na petição os assuntos
que deverão ser tratados na assembleia, procedendo de acordo com
forma determinada na Lei das Sociedades Anónimas.

Contudo, a assembleia geral, ainda que tenha sido convocada com
o carácter de ordinária, poderá também deliberar e decidir sobre
qualquer assunto da sua competência que tiver sido incluído na con-
vocatória e no prévio cumprimento dos requisitos legais.

ARTIGO 9.º

A convocatória, tanto para as assembleias gerais ordinárias como
para as extraordinárias, realizar-se-á por meio de anúncio publicado
no Boletim Oficial do Registo Comercial e num dos diários de maior
circulação na província, pelo menos 15 dias antes da data estabele-
cida para a celebração da assembleia.

O anúncio expressará a data da reunião em primeira convocató-
ria, todos os assuntos que deverão ser tratados e, quando o exigir a
lei, o direito dos accionistas a examinarem na sede social e, even-
tualmente, de obterem, de forma gratuita e imediata, os documen-
tos que deverão ser submetidos à aprovação da assembleia e os rela-
tórios técnicos estabelecidos na lei. Poderá também fazer-se constar
a data na qual, se proceder, reunir-se-á a assembleia em segunda con-
vocatória.

Entre a primeira e a segunda convocatória deverá mediar, pelo
menos, um prazo de 24 horas.

O disposto neste artigo ficará sem efeito quando uma disposição
legal exigir requisitos diferentes para as assembleias que tratem as-
suntos determinados, em cujo caso deverá observar-se o especifica-
mente estabelecido.

Os requisitos estabelecidos na lei serão exigidos quando deverão
ser tomadas deliberações que afectem diversas classes de acções,
conforme à lei, as acções sem voto, ou só uma parte das acções
pertencentes à mesma classe.

ARTIGO 10.º

Quando todas as acções forem nominativas, o órgão de adminis-
tração poderá, nos casos permitidos pela lei, suprir as publicações
estabelecidas legalmente por uma comunicação escrita a cada accio-
nista ou interessado, cumprindo, em qualquer caso, o estabelecido
pela lei.

ARTIGO 11.º

Todos os accionistas, incluídos os que não têm direito de voto,
poderão assistir às assembleias gerais.

Poderão assistir à assembleia geral os directores, gerentes, técni-
cos e outras pessoas que tenham interesse no bom desenvolvimento
dos assuntos sociais.

Os administradores deverão assistir às assembleias gerais.
Todo o accionista que tiver o direito de assistir poderá fazer-se

representar na assembleia geral por meio de outra pessoa, ainda que
esta pessoa não seja accionista, na forma e com os requisitos esta-
belecidos na lei.

ARTIGO 12.º

A assembleia geral ficará validamente constituída, em primeira
convocatória, quando os accionistas presentes ou representados
possuam, pelo menos, 25 % do capital social com direito de voto.
Em segunda convocatória será válida a constituição, independente-
mente do capital concorrente a mesma.

Para que a assembleia geral ordinária ou extraordinária possa acor-
dar validamente a emissão de obrigações, o aumento do capital, a
transformação, fusão ou cisão da sociedade e, em geral, qualquer
modificação dos estatutos sociais, será necessário, em primeira con-
vocatória, a concorrência de accionistas presentes ou representados
que possuam, pelo menos, 50 % do capital subscrito com direito de
voto. Em segunda convocatória, será suficiente a concorrência de
25 % desse capital, ainda que, quando concorrerem accionistas que
representem menos de 50 % do capital subscrito com direito de voto,
as deliberações a que se refere o presente parágrafo só poderão adop-
tar-se validamente com o voto favorável de dois terços do capital
presente ou representado na assembleia.

ARTIGO 13.º

As assembleias gerais realizar-se-ão na localidade onde a socie-
dade tiver a sua sede. Actuarão como presidente e secretário aqueles
que a própria assembleia nomear.

Só se poderá deliberar e votar sobre os assuntos incluídos na con-
vocatória.

Compete ao presidente dirigir os trabalhos, conceder o uso da
palavra e determinar o tempo de duração das sucessivas interven-
ções.

As deliberações adoptar-se-ão por maioria do capital presente ou
representado, salvo disposição legal em contrário.

Para todos os outros elementos, verificação dos assistentes, vo-
tação e direito de informação do accionista, proceder-se-á segundo
o estabelecido na lei.

ARTIGO 14.º

Das reuniões da assembleia geral lavrar-se-á acta no livro manti-
do para este fim. A acta poderá ser aprovada pela própria assem-
bleia geral, ou, no seu defeito, dentro do prazo de 15 dias pelo pre-
sidente e dois intervenientes, um em representação da maioria e o
outro pela minoria.

As certidões das actas serão emitidas na forma estabelecida no
artigo 109.º do Regulamento do Registo Comercial.

A formalização em instrumento público das deliberações sociais
corresponde às pessoas que tiverem poderes para outorgá-los.

ARTIGO 15.º

Órgão de administração

A sociedade será regida e administrada por um conselho de admi-
nistração, que será constituído por um número variável de vogais,
que não poderá ser inferior a três nem superior a seis.

Não poderão ser administradores as pessoas declaradas incompa-
tíveis na Lei n.º 25/1983, de 26 de Dezembro, na Lei n.º 7/1984, de
14 de Março, da Comunidade Autónoma de Madrid, e no artigo 124.º
da Lei das Sociedades Anónimas.

Para ser nomeado administrador não se requer a condição de ac-
cionista, podendo-o ser tanto as pessoas físicas como as jurídicas.

O cargo de administrador durará cinco anos, podendo ser indefi-
nidamente reeleito por períodos de tempo de igual duração e terá
efeito desde o momento da sua aceitação.

O conselho nomeará de entre os seus membros um presidente,
que o será da sociedade e como tal ostentará a assinatura e represen-
tação da mesma e do próprio conselho para a execução de todo o
tipo de deliberações sociais.

O conselho nomeará o seu próprio secretário, podendo recair tal
nomeação em favor duma pessoa alheia ao mesmo, em cujo caso o
nomeado secretário assistirá às reuniões do conselho com voz mas
sem voto.

O conselho de administração proverá as vagas que surjam, e que
não forem motivadas pela finalização do prazo, designando de entre
os accionistas as pessoas que devem ocupá-las, submetendo as no-
meações à aprovação da próxima assembleia geral.

Não será obrigatório por parte do conselho preencher vagas, quan-
do o número de vogais não for inferior ao mínimo estabelecido.

ARTIGO 16.º

O conselho reunir-se-á quantas vezes o considerar conveniente o
seu presidente, a quem compete convocá-lo, ou a pessoa que o subs-
tituir, ou quando o solicitarem dois terços do número de administra-
dores, os quais deverão expressar os motivos da sua petição; neste
caso, convocar-se-á dentro dos 15 dias seguintes à petição.

Independentemente do estabelecido no parágrafo anterior, o con-
selho reunir-se-á com carácter necessário, dentro dos três primeiros
meses de cada exercício para formular as contas anuais do exercício
anterior, o relatório de gestão, a proposta de aplicação do resultado,
assim como eventualmente as contas e o relatório de gestão conso-
lidados. A convocatória deverá ser feita por escrito dirigido pessoal-
mente a cada administrador com antecedência suficiente à data da
reunião.

O conselho regulará o seu próprio funcionamento.
Compete ao presidente dirigir as reuniões, conceder a palavra e

regular o tempo das intervenções; as votações celebrar-se-ão por
mão no ar, excepto, quando por decisão do presidente ou a pedido
da maioria dos assistentes, for secreta.

O conselho ficará validamente constituído quando assistirem à
reunião presentes ou representados por outro administrador a meta-
de mais um dos seus membros. A representação será conferida atra-
vés de carta dirigida ao presidente e será especial para cada reunião.

As deliberações adoptar-se-ão por maioria absoluta dos adminis-
tradores presentes ou representados, decidindo o empate, se houver,
a autoridade de quem exercer a presidência da reunião.

Na ausência do presidente, substitui-lo-á o administrador de maior
idade, actuando de secretário, e na ausência deste, a pessoa que no-
mear o próprio conselho para esta finalidade.
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ARTIGO 17.º

A representação da sociedade, em juízo e fora dele, corresponde
ao conselho de administração, que poderá fazer e executar tudo o
que estiver incluído no objecto social, assim como exercitar todas as
faculdades que não estejam expressamente reservadas pela lei ou por
estes estatutos à assembleia geral.

A título meramente informativo e não limitativo, corresponde
ao conselho de administração:

1) Representar a sociedade perante toda a classe de pessoas natu-
rais ou jurídicas, escritórios, centros e dependências do Estado, co-
munidades autónomas, província, município, centrais sindicais, tri-
bunais sociais, tribunais ou autoridades de qualquer ordem, e actuar
em forma e como representante legal da sociedade, podendo confe-
rir a representação da mesma em favor de letrados e procuradores
dos tribunais que livremente designar, por meio de outorga dos opor-
tunos poderes gerais ou especiais para julgamentos e prestar teste-
munho em juízo;

2) Organizar, regulamentar e dirigir andamento e modo de funci-
onar da sociedade. Administrar os bens e direitos da mesma no mais
amplo sentido, podendo ceder o usufruto dos mesmos e extinguir
relações jurídicas anteriores. Realizar actos de administração extra-
ordinária, praticando com respeito a bens imóveis, todo o tipo de
agrupações, segregações de lotes, descrição das novas resultantes,
explicações e rectificações de limites, superfícies e outros direitos
que afectarem o domínio dos lotes, fazer declarações de obra nova,
praticar também divisões horizontais e materiais, ceder caminhos e,
em geral, executar quaisquer actos de administração incidentais ou
complementares do exposto no mais amplo sentido;

3) Organizar, dirigir e inspeccionar todos os serviços, escritórios
e assuntos da sociedade, nomear e separar o ou os directores-gerais
da mesma, se houver, assim como todos os empregados, operários e
técnicos, sem necessidade de justificar a sua separação, estabelecen-
do os salários e retribuições que considerar convenientes e as quan-
tidades que se devem satisfazer por outros serviços especiais inde-
pendentemente das remunerações extraordinárias das quais se fizeram
credores;

4) Contratar a ocupação de locais para o exercício de tal activi-
dade, com faculdades para executar, acordar e resolver sobre todos
os negócios e outros assuntos da sociedade incluídos no tráfico co-
mercial que pela lei e por estes estatutos não estiverem expressa-
mente reservados à assembleia geral, ditando as regras convenientes
para a sua execução;

5) Abrir, seguir e liquidar em nome da sociedade, contas correntes
e de crédito, de qualquer tipo em quaisquer bancos, sociedades e es-
tabelecimentos de crédito, nacionais ou estrangeiros, incluindo o
Banco de Espanha, depositando quantias e retirando-as por meio de
cheques, talões, vales nominativos ou ao portador, ou em qualquer
outra forma, prestando as garantias necessárias e retirando as quan-
tias que considerar oportunas, emitindo para este efeito cheques,
ordens de pagamento, transferências e qualquer outro documento que
autorizar a prática bancária de giro ou movimento de dinheiro;

6) Expedir, aceitar, endossar, descontar, negociar, receber, pagar
e protestar letras de câmbio e todo o tipo de documentos comerci-
ais em nome da sociedade ou a favor da mesma;

7) Constituir, modificar e retirar depósitos e fianças em numerá-
rio, em valores ou em espécie, em qualquer estabelecimento bancá-
rio ou de crédito, organismos da administração central ou local, com
expressa menção da Caixa Geral de Depósitos do Estado e do Banco
de Espanha, assim como em qualquer outra caixa de entidades para-
-estatais, autónomas ou privadas;

8) Formalizar qualquer tipo de operações de crédito com estabe-
lecimentos bancários e de crédito, nacionais ou estrangeiros, assi-
nando as correspondentes apólices, efeitos financeiros, pagarés e toda
a classe de documentos, com faculdades para que nos termos que
considerar convenientes possa avalizar e afiançar amplamente apó-
lices de crédito de qualquer tipo, letras de câmbio e qualquer tipo de
documentos públicos ou privados, inclusivamente solidariamente e
com renúncia aos benefícios legais. Consentir e autorizar todo o tipo
de reembolsos, transferências de fundos e valores, cessões com ou
sem garantia, com faculdades para a remissão das dívidas;

9) Efectuar pagamentos e receber quaisquer garantias que sejam
devidas à sociedade, em qualquer conceito pelo Estado, a província
ou município e por qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou
privada, realizando pagamentos, dando ou exigindo liquidações e
remates de contas com toda a pessoa que tiver o direito de exigi-las
e a obrigação de rendê-las por saldo de contas e preços de venda;

10) Determinar o emprego e colocação dos fundos disponíveis da
sociedade;

11) Propor à assembleia geral o emprego e colocação das reser-
vas sociais;

12) Adquirir, comprar, alienar, retrair, permutar, arrendar e ceder
todo o tipo de bens móveis e imóveis, estudos e projectos. Acções
e direitos que poderem ser de utilidade para as sociedades às quais se
dedicar, com os pactos, preços e condições que livremente determi-
nar, assegurando, eventualmente, o pagamento dos preços apraza-
dos, inclusivamente por meio de leasing, com garantia hipotecária
ou resolutória sobre os próprios bens comprados, com faculdade para
exigir, em garantia dos aprazamentos dos bens vendidos, as garanti-
as reais ou pessoais, compreendida a hipotecária, que considerar
oportunas e que poderá cancelar em seu momento nos termos e
condições que considerar conveniente, dando carta de pagamento das
somas recebidas;

13) Avalizar terceiras pessoas físicas ou jurídicas. Dar e receber
dinheiro a crédito, a juros, prazo e condições que considerar oportu-
nas;

14) Constituir hipotecas, ou quaisquer outras garantias reais para
responder ao cumprimento de quaisquer obrigações, aceitá-las, propô-
-las, modificá-las, renunciar as mesmas ou cancelá-las, total ou par-
cialmente; constituir, aceitar, transformar, redimir servidões, cen-
sos, usufrutos ou quaisquer outros direitos de carácter real;

15) Criar sociedades, participar em empresas e adquirir por subs-
crição e por compra acções representativas do capital social de outras
sociedades, assim como obrigações e outras acções de valor sem li-
mitação de nenhuma classe;

16) Assistir a leilões e concursos; constituir fianças e depósitos,
assim como retirar uns e outros, com faculdades para renunciar,
desistir e levantar embargos com ou sem prévio pagamento, cele-
brar actos de conciliação, demandas e acções judiciais, transacções
de processo ou de qualquer outra questão que não seja litigiosa;

17) Conferir poder a favor da pessoa ou pessoas físicas ou jurídi-
cas que designar, para o exercício de todas ou algumas das faculdades
relacionadas;

18) Propor à assembleia geral a transformação, fusão, absorção e
cisão da sociedade;

19) Formalizar as contas anuais da sociedade e o relatório de gestão
e a proposta de aplicação dos resultados, assim como eventualmen-
te as contas e o relatório de gestão consolidados, nos prazos legal-
mente estabelecidos;

20) Outorgar e assinar os documentos públicos e privados que
exigir o exercício de qualquer das faculdades que tiver conferidas,
sem limitação nenhuma;

21) Resolver as dúvidas que se suscitarem na interpretação destes
estatutos e suprir as suas omissões, dando conta à assembleia geral
para que delibere o que considerar oportuno;

22) Em geral, poderá resolver sobre todos os negócios e outros
assuntos da sociedade que pela lei ou por estes estatutos não estive-
rem expressamente reservados à assembleia geral, com faculdades
também para consentir e autorizar, sem necessidade da aprovação
prévia da assembleia, não só as operações expressamente previstas
nos estatutos sociais, mas também todo o acto que considerar útil à
sociedade e que se encontre compreendido ou conectado com o ob-
jecto social da mesma.

ARTIGO 18.º

O conselho de administração poderá designar entre os seus mem-
bros, observando o estabelecido na Lei das Sociedades Anónimas, um
ou mais administradores-delegados, sem prejuízo das procurações que
possa conferir a qualquer pessoa.

Os administradores-delegados, com a mesma limitação do
indelegável, terão as faculdades temporais ou permanentes que o
conselho acordar conferir.

Em caso algum se poderá delegar a prestação de contas, a apre-
sentação de balanços à assembleia geral e as faculdades que a assem-
bleia conceder ao conselho, salvo se for expressamente autorizado
por ela.

ARTIGO 19.º

As deliberações e acordos do conselho de administração consig-
nar-se-ão num livro de actas que cumprirá com as formalidades le-
galmente previstas.

As certidões das actas serão emitidas pelo secretário do conselho
de administração, com a aprovação do presidente.

ARTIGO 20.º

A remuneração dos administradores consistirá na participação dos
benefícios sociais, que não poderá exceder em 10 % os benefícios
líquidos, uma vez coberta a reserva legal e ter-se reconhecido aos
accionistas um dividendo de 4 %.
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CAPÍTULO IV

Exercício social, documentos de prestação
de contas e distribuição dos lucros

ARTIGO 21.º

Exercício social

O exercício social começa no 1.º dia de Janeiro e finaliza a 31 de
Dezembro de cada ano civil. Por excepção, o primeiro exercício
começou no dia da outorga da escritura de constituição.

ARTIGO 22.º

O órgão de administração, dentro do prazo legal, formulará as
contas anuais, o relatório de gestão e a proposta de aplicação do
resultado, para, uma vez revistos e aprovados pelos auditores de
contas, eventualmente, serem apresentados à assembleia geral.

ARTIGO 23.º

A assembleia geral resolverá sobre a aplicação do resultado, de
acordo com o balanço aprovado, distribuindo dividendos aos accio-
nistas em proporção ao capital que tiverem desembolsado, a cargo
aos lucros ou as reservas de livre disposição, uma vez coberta a re-
serva legal, determinando as quantias que julgar oportunas para do-
tar os fundos das diferentes classes de reservas voluntárias que acor-
dar, cumprindo as disposições legais em defesa do capital social e
respeitando os privilégios dos quais usufruam determinado tipo de
acções.

O órgão de administração poderá acordar a distribuição de quanti-
as por conta de dividendos, com as limitações e cumprindo os requi-
sitos estabelecidos na lei.

CAPÍTULO V

Transformação, fusão, cisão e dissolução da sociedade

ARTIGO 24.º

Para a transformação, fusão e cisão da sociedade observar-se-ão
as disposições legais.

ARTIGO 25.º

A sociedade dissolver-se-á por deliberação da assembleia geral,
adoptado em qualquer momento, com os requisitos estabelecidos na
lei e pelas outras causas previstas na mesma.

Quando a sociedade tiver que ser dissolvida por causa legal que
exija a deliberação da assembleia geral, o órgão de administração deve
convocá-la no prazo de dois meses, desde que ocorrer tal causa, para
que adopte o acordo de dissolução, procedendo de acordo com o
estabelecido na lei, se a deliberação, seja qual for a sua causa, não se
conseguisse. Quando a dissolução deva ter lugar por ter-se reduzido
o património a uma quantidade inferior à metade do capital social,
aquela poderá evitar-se por meio de um acordo de aumento ou redu-
ção do capital social ou por reconstrução do património social na
medida suficiente. Tal regularização será eficaz sempre que se faça
antes de ser decretada a dissolução judicial da sociedade.

ARTIGO 26.º

Se a assembleia geral deliberar a dissolução procederá à nomeação
e determinação das faculdades do liquidatário ou liquidatários, que
serão sempre em número ímpar, com as atribuições estabelecidas pela
lei, e as outras faculdades das quais tiverem sido investidos pela as-
sembleia geral de accionistas no momento de acordar a sua nomea-
ção.

CAPÍTULO VI

Foro e disposição final

ARTIGO 27.º

Para toda a classe de acções judiciais considerar-se-ão competen-
tes os tribunais da sede da sociedade, com exclusão de quaisquer ou-
tros, sem prejuízo daquelas situações nas quais a lei estabeleça uma
competência especial.

A assembleia, com os requisitos legais, poderá escolher qualquer
outro órgão de administração, com modificação do artigo 15.º dos
estatutos sociais.

Está conforme o original.

17 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 1000198111

QUATRO DA CALÇADA � CONSULTORIAS
E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 2754; identificação de pessoa colectiva n.º 503024147; entrada
n.º 6157/020627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

19 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2004336463

QUANDO O TELEFONE TOCA � PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 284; identificação de pessoa colectiva n.º 500957169; entrada
n.º 18 223/031215.

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 Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2004339012

CASA DAS NATAS � COMÉRCIO DE PRODUTOS
LÁCTEOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 3012; identificação de pessoa colectiva n.º 503078255; entrada
n.º 18 176/031212.

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 Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2006367021

CONSORTE � CONSTRUÇÕES
E EMPREENDIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1324; identificação de pessoa colectiva n.º 502682710; entrada
n.º 18 260/031216.

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 Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2004339144

PLANIGERE � ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 301; identificação de pessoa colectiva n.º 502111496; entrada
n.º 3706/020618.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2002358281



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 54 � 4 de Março de 2004 5066-(111)

MORAIS SIMÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 5962; identificação de pessoa colectiva n.º 500197067; entrada
n.º 5554/020626.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2004336501

PÉROLA DO ROCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9771; identificação de pessoa colectiva n.º 500477310; entrada
n.º 4203/020620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2004336528

MORAIS & FERNANDES � ACTIVIDADES
HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 3789; identificação de pessoa colectiva n.º 503275891; entrada
n.º 18 255/021209.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2000733433

PROPOSTA SEGURA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 8225/990623; identificação de pessoa colectiva n.º 504703625;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
19/021122.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição aci-
ma referida:

Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 19/021122.
Deslocação da sede para a Rua da Actriz Palmira Bastos, 10, loja B,

freguesia de Marvila, concelho de Lisboa.

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 2001174241

CESPA COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS
AUXILIARES, S. A. � SUCURSAL EM PORTUGAL

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9195/000621; identificação de pessoa colectiva n.º 980194946;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, inscrição n.º 2 e averbamento
n.º 2 à inscrição n.º 1; números e data das apresentações: 39, 40 e
41/021118.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição aci-
ma referida:

Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 39/021118.
Cessação de funções do representante Juan Carlos Virgili Font,

por ter renunciado em 4 de Outubro de 2002.

Apresentação n.º 40/021118.
Nomeação de director-gerente da sucursal, por deliberação de 4 de

Outubro de 2002:
Luís Menor Somacarrera, casado, Boadilla del Monte (Madrid),

Urbanización Olivar de Mirabal, Rua Monte Peñalara, 5.

Averbamento n.º 2 � Apresentação n.º 41/021118.
Deslocação da sede para a Rua do Embaixador Martins Janeira,

4-B, 1.º, esquerdo, Quinta do Lambert, freguesia do Lumiar, conce-
lho de Lisboa.

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 2004336110

PROMINUR � PROMOÇÃO DE INVESTIMENTOS
URBANOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 293/010626; identificação de pessoa colectiva n.º 500823898;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 9 e inscrição n.º 13; números e data
das apresentações: 40 e 41/021113.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição aci-
ma referida:

Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 40/021113.
Cessação de funções do gerente Paulo Manuel Sarmento Pinheiro

da Silva Pereira, por ter renunciado em 23 de Outubro de 2002.

Mais certifico que foi registada a alteração do contrato quanto
aos artigos 4.º, n.º 1, e 6.º, corpo, da sociedade em epígrafe, os quais
passam a ter a seguinte redacção:

4.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos
valores que constituem o activo, é de 12 500 euros e corresponde à
soma de três quotas: uma de 6250 euros e outra de 3125 euros, per-
tencentes ao sócio Bruno Sarmento Pinheiro Pinto Barbosa, e outra
de 3125 euros, pertencente à sócia Carmen Sofia Simões Godinho.

6.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, como for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo do sócio Bruno Sarmento
Pinheiro Pinto Barbosa, desde já designado gerente, sendo suficiente
a sua assinatura para obrigar a sociedade em todos os seus actos e
contratos.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 2001174403

MARGO IMAGEM INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 775/021111; identificação de pessoa colectiva n.º 503185710;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 7/021111.

Certifico que foi registada a alteração do contrato quanto ao ar-
tigo 1.º, n.º 1, da sociedade em epígrafe, o qual passa a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Margo Imagem Informática, L.da,
e vai ter a sua sede no Campo Pequeno, 21, 3.º, esquerdo, freguesia
de Nossa Senhora de Fátima, concelho de Lisboa.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 2001173750
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PANDATOURS � VIAGENS E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 794/021119; inscrição n.º 17; data da apresentação: 021119.

Certifico que foi registada a alteração do contrato quanto ao ar-
tigo 1.º da sociedade em epígrafe, o qual passa a ter a seguinte redac-
ção:

1.º

A sociedade continua a adoptar a firma PANDATOURS � Via-
gens e Turismo, L.da, e tem a sua sede em Lisboa, na Rua de Ber-
nardo Lima, 35, 4.º, A, freguesia do Coração de Jesus.

§ único. A gerência da sociedade poderá mudar a sede social den-
tro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 2001172680

MERCEARIA PALMEIRA IDEAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 22 768/540114; identificação de pessoa colectiva n.º 500473340;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 5 e inscrição n.º 14; números e data
das apresentações: 20 e 21/021107.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição aci-
ma referida:

Averbamento n.º 2 � Apresentação n.º 20/021107.
Cessação de funções dos gerentes Carlos Alpoim Vieira Barbosa e

Carlos Fernando de Carvalho Barbosa da Cruz, por terem renuncia-
do em 12 de Setembro de 2002.

Apresentação n.º 21/021107.
Nomeação de gerente, por deliberação de 20 de Setembro de 2002:
Ana Maria Tristão César das Neves, divorciada, Rua dos

Navegantes, 48, 1.º, direito, Lisboa.

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 2001172389

MARROQUINA � COMÉRCIO DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 51 350/771111; identificação de pessoa colectiva n.º 500702071;
inscrições n.os 3 e 4; números e data das apresentações: 20 e 21/
021119.

Certifico que foi registada a dissolução e nomeação de liquidatário
da sociedade supra, por deliberação de 29 de Outubro de 2002.

Liquidatários: ambos os sócios.
Prazo da liquidação: 29 de Outubro de 2002.

Mais certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição
acima referida:

Apresentação n.º 21/021119.
Encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 18 de Novembro de 2002.

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 2001121288

CAMIONAGEM PÉROLA DE XABREGAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 56 709/820222; identificação de pessoa colectiva n.º 501344187;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e averbamento n.º 1 à inscrição
n.º 4; números e datas das apresentações: 24/021113 e 1/031002.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição aci-
ma referida:

Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 24/021113.
Cessação de funções da gerente Maria Otília Mendes Silva de Oli-

veira, por ter renunciado em 15 de Outubro de 2002.

Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 1/031002 (compl.).
Cessação de funções do gerente Joaquim Bento Matos de Olivei-

ra, por ter renunciado em 15 de Outubro de 2002.
Está conforme o original.
14 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-

da Faria Moreira da Silva. 2001174365

CORREIA, REBELO & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 57 858/830310; identificação de pessoa colectiva n.º 501358625;
inscrição n.º 14; número e data da apresentação: 15/021121.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 9975,96 euros para 20 000 euros, tendo o artigo 3.º ficado com
a seguinte redacção:

3.º
O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais

valores do activo, é de 20 000 euros e corresponde à soma de três quotas,
sendo uma de 10 000 euros, do sócio Mário Guilherme Rebelo, e duas
de 5000 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Augusto do
Couto Ferreira e Francisco António do Couto Ferreira.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 2001174551

PORTMAR � AGÊNCIA DE NAVEGAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 61 098/850529; identificação de pessoa colectiva n.º 501545042;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 16; número e data da apresenta-
ção: 8/021119.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição aci-
ma referida:

Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 8/021119.
Cessação de funções do gerente José Manuel Lopes Vidicas, por

ter renunciado em 8 de Novembro de 2002.
Está conforme o original.
14 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-

da Faria Moreira da Silva. 2001174519

CENTRO DE ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
REGIONAL E URBANO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 64 384/861120; identificação de pessoa colectiva n.º 501748318;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 6 e inscrição n.º 10; números e data
das apresentações: 28 e 29/021108.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição aci-
ma referida:

Averbamento n.º 2 � Apresentação n.º 28/021108.
Cessação de funções da gerente Filipa Marin Lidónio, por ter re-

nunciado em 2 de Setembro de 2002.
Apresentação n.º 29/021108.
Nomeação de gerente, por deliberação de 4 de Setembro de 2002:
Ana Maria Pereira Marin Barbosa Gaspar.
Está conforme o original.
14 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-

da Faria Moreira da Silva. 2001170270

CEDI � CENTRO DE DIAGNÓSTICO PELA IMAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 65 438/870402; identificação de pessoa colectiva n.º 501806326;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e data
das apresentações: 7 e 8/021108.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição
acima referida:

Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 7/021108.
Cessação de funções de todos os gerentes, por terem renunciado

em 15 de Julho de 1987.
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Apresentação n.º 8/021108.
Nomeação de gerentes, por deliberação de 25 de Setembro de 2002:
José António Pereira Ferreira, Rua do Infante D. Henrique, 7, 9.º,

direito, Portela, Loures;
Tiago Francisco Ferreira de Almada e Quadros Saldanha, casado,

Rua do Salitre, 187, 1.º, Lisboa;
David Fernando da Rocha Pereira Coutinho, Rua da Torre, 100,

Cascais.

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 2001173067

MANTELA PORTUGAL � REFRIGERANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6802/980128; inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 33/
030527.

Certifico que foi registada a alteração do contrato quanto aos
artigos 1.º e 5.º da sociedade em epígrafe, os quais passam a ter a
seguinte redacção:

1.º
A sociedade adopta a firma Serlusa Refrigerantes, L.da, e durará

por tempo indeterminado.
5.º

O capital social é de 5000 euros, está integralmente realizado em
dinheiro e outros valores, conforme escrituração, e corresponde à
soma de duas quotas: uma de 4900 euros, da sócia WORLD ON �
Premise España, S. L., e uma de 100 euros, do sócio Juan Del Yerro
San Román.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

13 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 2003121145

PINTO BASTO, SGPS, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula

n.º 2914/930909; identificação de pessoa colectiva n.º 502103035;
entrada/data: 16 901/021105.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

13 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 2000981313

CRISFAMA � RESTAURANTE SNACK-BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 28 115/600803; identificação de pessoa colectiva n.º 500459797;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7 e inscrição n.º 10; números e data
das apresentações: 55 e 56/020315.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição aci-
ma referida:

7 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 55/020315.
Cessação de funções dos gerentes Franclim Paiva Travassos e Dulce

Dília Alexandre Travassos, por terem renunciado em 27 de Novem-
bro de 2001.

Certifico, ainda, que foi registada a alteração com remodelação
total do contrato da sociedade em epígrafe, o qual passa a ter a se-
guinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma CRISFAMA � Restaurante Snack-Bar,
L.da

2.º
1 � A sua sede é em Lisboa, na Rua da Cruz de Santa Apolónia,

58 a 60-A, freguesia de Santa Engrácia.
2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro do

mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e a criar sucursais,
agências, delegações ou outras formas locais de representação, no
território nacional ou no estrangeiro.

3.º

O seu objecto consiste na indústria hoteleira, restaurante, snack-
-bar e similares.

4.º

Fica autorizada a aquisição de participações em sociedades com
objecto diferente do seu, em sociedades reguladas por leis especiais e
em agrupamentos complementares de empresas.

5.º

O capital social é de 5000 euros, está integralmente realizado, e
corresponde à soma de duas quotas de 2500 euros cada, pertencen-
tes uma a cada um dos sócios.

6.º

Poderá a sociedade exigir dos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante de 20 000 euros, mediante deliberação unâ-
nime dos votos representativos da totalidade do capital social.

7.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, incumbe a ambos os sócios que, des-
de já, ficam nomeados únicos gerentes.

2 � Para vincular a sociedade é suficiente a assinatura de um
gerente.

8.º

Qualquer sócio poderá fazer-se representar por estranho nas deli-
berações sociais.

9.º

1 � É livre a cessão de quotas entre sócios.
2 � A cessão de quotas a quem não seja sócio exige o consenti-

mento da sociedade, à qual é sempre reservado o direito de prefe-
rência, diferido ao sócio não cedente se ela dele não usar.

10.º

1 � A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, nos
seguintes casos:

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

apreensão ou providência cautelar com idêntica finalidade;
c) Por falência ou insolvência do respectivo titular;
d) Por cessão de quota sem o consentimento da sociedade, nos

casos em que este não seja legalmente dispensável;
e) Por partilha judicial ou extrajudicial de quota, no caso de di-

vórcio ou separação se esta não for adjudicada integralmente ao seu
titular.

2 � O preço da quota amortizada será, no caso da alínea d) do
número anterior, igual ao seu valor nominal.

11.º

Por deliberação dos sócios poderão ser derrogados os preceitos
legais dispositivos da Lei das Sociedades Comerciais.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

20 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000208257

COOPERATIVA POPULAR DE TRANSPORTE
AUTOMÓVEL, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 309/850618; identificação de pessoa colectiva n.º 500075964;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 43/021002.

Certifico que foi registada a alteração do contrato quanto aos
artigos 11.º, n.os 2, 3 e 5, 13.º e 15.º, e designação da direcção da
sociedade em epígrafe, os quais passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 11.º

2 � A assembleia geral reunirá por direito próprio, no caso de
reuniões ordinárias, ou a pedido da direcção, do conselho fiscal ou a
requerimento de, pelo menos, 5 % dos membros da Cooperativa, num
mínimo de quatro, no caso de reuniões extraordinárias.
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3 � Sempre que a assembleia geral seja convocada a pedido de,
pelo menos, 5 % dos membros da Cooperativa, num mínimo de qua-
tro e no pleno gozo dos seus direitos, a mesma só reunirá se estive-
rem presentes três quartos dos cooperadores qua a pediram.

5 � A mesa da assembleia geral é composta por dois elementos,
eleitos nos termos do n.º 2 do artigo 10.º dos estatutos, que entre si
designarão um presidente e um vice-presidente.

ARTIGO 13.º

Composição e competência da direcção

A direcção é composta por um presidente, que designará quem o
substitui nas suas faltas e impedimentos, excepto quando o número
de membros seja superior a 20, caso em que a direcção é composta
por um presidente e dois vogais.

ARTIGO 15.º

Composição do conselho fiscal

O conselho fiscal é composto por um único titular, excepto quando
o número de membros da Cooperativa seja superior a 20, caso em
que o conselho fiscal é composto por um presidente e dois vogais.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

17 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 1000187430

PRÉDIRUMO � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 716/890518; identificação de pessoa colectiva n.º 501413367;
inscrição n.º 18; número e data da apresentação: 72/011228.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 1 000 000$ para 5000 euros, tendo os artigos 1.º e 3.º ficado com
a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma PRÉDIRUMO � Sociedade de Medi-
ação Imobiliária, L.da, e tem a sua sede na Avenida do Infante San-
to, 52, sobreloja, freguesia dos Prazeres, concelho de Lisboa, duran-
do por tempo indeterminado.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma das quotas dos seguintes sócios:
Octávio Fernando Monteiro da Fonseca Sanches, uma quota com o
valor nominal de 1975 euros; Maria Helena da Silva Manso da Fon-
seca Sanches, uma quota com o valor nominal de 100 euros; Diogo
Francisco de Tavares e Távora Jardim, uma quota com o valor no-
minal de 1825 euros; Artur José Maria de Felgueiras Carvalho, duas
quotas com o valor nominal de 150 euros cada uma, e duas quotas
com o valor nominal de 100 euros cada uma; Luís Alberto Mon-
teiro Rodrigues Trigo, duas quotas com o valor nominal de 300 eu-
ros cada uma.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital a efectuar na proporção das quotas que possuem e até ao
montante máximo equivalente ao valor do capital social.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

23 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000222473

M. MANUELA MIL-HOMENS � ARQUITECTURA
E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 64 113/861014; identificação de pessoa colectiva n.º 501727558;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrições n.os 2 e 3; números e
datas das apresentações: 133-134/011228 e 6/021023.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição aci-
ma referida:

Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 133/011228.

Cessação de funções do gerente José Manuel Reis Catalão Mil-
-Homens, por ter sido destituído em 31 de Março de 1991.

Apresentação n.º 6/021023 (compl.).
Nomeação de gerente, por deliberação de 31 de Março de 1991:
Maria Manuela Reis Catalão Mil-Homens, Avenida do Infante San-

to, 53, 4.º, esquerdo, Lisboa.

Certifico, ainda, que foi registado o reforço e redenominação do
capital de 400 000$ para 5000 euros, tendo os artigos 2.º e 4.º fica-
do com a seguinte redacção:

2.º

1 � A sede social é em Lisboa, na Avenida do Infante Santo, 53,
4.º, esquerdo, freguesia dos Prazeres.

2 � A gerência poderá deslocar a sua sede social dentro do mes-
mo concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar sucursais,
agências, delegações ou outras formas locais de representação, no
território nacional ou no estrangeiro.

4.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente subscrito e reali-
zado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas do valor
nominal de 2500 euros cada uma, pertencendo uma a cada uma das
sócias Maria Manuela Reis Catalão Mil-Homens e Maria Adelina
Matos Reis Catalão Mil-Homens.

Está conforme o original.

5 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2002362122

PRÊT À SEC, LAVANDARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7928/990318; identificação de pessoa colectiva n.º 504666002;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 211/011228.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 400 000$ para 5000 euros, tendo o artigo 3.º ficado com a se-
guinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas de igual
valor nominal de 2500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos
sócios.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 19 951 euros e 92 cêntimos.

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

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

29 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2002392218

QUINTA DA FONTE � ADMINISTRAÇÃO
DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 991/030131; identificação de pessoa colectiva n.º 506339572;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 45/030131.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato e foi constituída por:

1.º Dr. António Rafael da Silva Pereira Passarinho, natural da
freguesia e concelho do Sardoal, casado com Maria Antónia Frade
Lopes Marquez Passarinho sob o regime da comunhão de adquiridos,
contribuinte fiscal n.º 119411776, residente na Rua de Aquiles Ma-
chado, lote Lisboa, o qual outorga por si e na qualidade de procura-
dor de:

Álvaro Luís da Silva Pereira Passarinho, natural da freguesia e
concelho do Sardoal, contribuinte fiscal n.º 109684761, casado com
Maria Catarina Hespanhol Alves Passarinho sob o regime da comu-
nhão de adquiridos, residente na Rua de Dórdio Gomes, 204, 1.º, em
Évora; e de

Margarida Maria da Silva Pereira Passarinho, divorciada, natural
da dita freguesia e concelho do Sardoal, conforme declara o outor-
gante, contribuinte fiscal n.º 155475703, residente na Avenida de
Roma, 86, 5.º, direito, em Lisboa, conforme duas procurações que
arquivo;
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2.º José Alberto da Silva Pereira, solteiro, maior, natural da fre-
guesia de São Sebastião da Pedreira, concelho de Lisboa, contribuin-
te fiscal n.º 149024207, residente na Avenida do Almirante Gago
Coutinho, 44, 2.º, esquerdo, em Lisboa, que outorga por si e na qua-
lidade de procurador de António Manuel da Silva Pereira, natural da
freguesia de São Sebastião da Pedreira, concelho de Lisboa, casado
com Maria Jacinta de Torres Murteira Alves da Silva Pereira sob o
regime da comunhão de adquiridos, contribuinte fiscal n.º 149024185,
residente na Praceta da Sé, 54, Quinta da Vista Alegre, em Évora,
conforme procuração que arquivo;

3.º Maria Manuela Pereira Dias Simão Gonçalves, natural da fre-
guesia de São Jorge de Arroios, concelho de Lisboa, casada com
Ângelo Augusto Salgueiro Gonçalves sob o regime da comunhão de
adquiridos, contribuinte fiscal n.º 110688589, residente na Rua de
Francisco Xavier, 16, em Lisboa;

4.º António José Pereira Dias Simão, natural da aludida freguesia
de São Jorge de Arroios, casado com Isabel Maria Santos de Oliveira
Machado Simão sob o regime da separação de bens, contribuinte fiscal
n.º 118266691, residente na Rua de Gregório Lopes, 1513, 10,º,
esquerdo, em Lisboa;

5.º Luís Alberto Pereira Dias Simão, natural da mencionada fre-
guesia de São Sebastião da Pedreira, casado com Anna Maria
Scholtens Simão sob o regime da separação de bens, contribuinte fiscal
n.º 136115500, residente na Rua de Gregório Lopes, 1513, 11.º,
esquerdo, em Lisboa.

Que, pela presente escritura, constituem entre si e os representa-
dos, Álvaro Luís, Margarida Maria e António Manuel, uma socie-
dade comercial por quotas, a qual se regerá pelo contrato social
constante dos artigos seguintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Quinta da Fonte � Administra-
ção de Imóveis, L.da, e tem a sua sede na Rua dos Douradores, 135,
4.º, direito, freguesia de São Nicolau, concelho de Lisboa.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social para outro local,
dentro do mesmo concelho ou concelho limítrofe, bem como criar
sucursais, agências, delegações ou outras formas locais de represen-
tação, no País ou no estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto a gestão de imóveis, nomeadamente
compra e venda de propriedades rústicas e urbanas e administração
de imóveis.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 9000 euros e corresponde à soma de oito quotas: duas de 1500 eu-
ros cada, uma do sócio José Alberto da Silva Pereira e outra do só-
cio António Manuel da Silva Pereira, e seis de 1000 euros cada, uma
de cada um dos sócios António Rafael da Silva Pereira Passarinho,
Margarida Maria da Silva Pereira Passarinho, Álvaro Luís da Silva
Pereira Passarinho, Maria Manuela Pereira Dias Simão Gonçalves,
António José Pereira Dias Simão e Luís Alberto Pereira Dias Simão.

4.º

1 � A gerência da sociedade será exercida por um, dois ou três
gerentes, designados em assembleia geral, com ou sem remuneração,
conforme for deliberado na mesma.

2 � Ficam desde já designados gerentes os sócios Luís Alberto
Pereira Dias Simão, António Rafael da Silva Pereira Passarinho e
José Alberto da Silva Pereira.

3 � A sociedade obriga-se:
a) Com a intervenção de um gerente se tiver sido designado um

só gerente;
b) Com a intervenção de dois gerentes se tiverem sido designados

dois ou três gerentes.
5.º

1 � As cessões de quotas, quer a título gratuito ou oneroso, de-
pendem sempre do consentimento da sociedade.

2 � Na cessão de quotas a estranhos a sociedade em primeiro
lugar e os sócios não cedentes em segundo terão direito de preferên-
cia.

3 � O sócio que queira transmitir a sua quota, no todo ou em
parte, deverá comunicar as condições de transmissão em carta regis-
tada enviada com a antecedência não inferior a 30 dias.

6.º

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

7.º

Todos os sócios ficam desde já expressamente autorizados a exer-
cerem actividades iguais ou semelhantes às exercidas pela sociedade
e que se encontram estabelecidas no seu objecto social.

Está conforme o original.

5 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2001018797

CENTRO DE NEURO-PSIQUIATRIA E PSICOTERAPIAS
ANALÍTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1123/910322; identificação de pessoa colectiva n.º 502530146;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 364/011227.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 400 000$ para 5000 euros, tendo o artigo 3.º ficado com a se-
guinte redacção:

3.º

O capital social é de 5000 euros, está integralmente realizado em
dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas de 2500 euros cada
uma, pertencentes uma a Nuno Dinis de Afonso Ribeiro e outra a
Gracinda de Jesus Silva de Afonso Ribeiro.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

15 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000221094

PASSEATA � SAPATARIA, MALAS E BIJUTERIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7823/990126; identificação de pessoa colectiva n.º 504565583;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 37/020122.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 400 000$ para 5000 euros, tendo o artigo 3.º ficado com a se-
guinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros e corresponde à soma de três quotas: uma do valor
nominal de 4201 euros e 92 cêntimos, pertencente ao sócio José
Manuel da Silva Oliveira; uma do valor nominal de 598 euros e
56 cêntimos, pertencente à sócia Maria Cândida Xavier Jorge da Silva
Oliveira, e uma do valor nominal de 199 euros e 52 cêntimos, per-
tencente à sócia Daniela Maria da Silva Jorge.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

18 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000226597

MULTISAC � COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE SACOS,
ISOLAMENTOS E MATERIAIS EMBALAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 5716/961120; identificação de pessoa colectiva n.º 503762067;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, inscrição n.º 4 e averbamento
n.º 2 à inscrição n.º 1; números e data das apresentações: 187, 188 e
191/011227.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição aci-
ma referida:

1 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 187/011227.
Cessação de funções do gerente Fausto dos Santos Nunes, por ter

renunciado em 23 de Novembro de 2001.

4 � Apresentação n.º 188/011227.
Nomeação de gerente, por deliberação de 27 de Novembro de 2001:
Ana Luísa da Silva Fernandes Rodrigues.

1 � Averbamento n.º 2 � Apresentação n.º 191/011227.
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Deslocação da sede para a Calçada da Tapada, 73, cave, freguesia
de Alcântara, concelho de Lisboa.

Está conforme o original.

2 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2002375682

CONTABILDIAS � GABINETE DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1156/911106; identificação de pessoa colectiva n.º 502654430;
entrada/data: 4275/210602.

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 Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 1000194462

PREDIQUATRO � GESTÃO DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 4648/950907; identificação de pessoa colectiva n.º 503488135;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 61/020107.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 1 000 000$ para 5000 euros, tendo o artigo 3.º ficado com a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º
O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e cor-

responde à soma de quatro quotas: uma de 2000 euros, pertencente
ao sócio Gilberto da Fonseca Luz; uma de 2000 euros, pertencente
à sócia Maria Valentina Rodrigues Santos da Fonseca Luz; uma de
500 euros, pertencente ao sócio José Miguel Rodrigues Santos da
Fonseca Luz, e uma de 500 euros, pertencente ao sócio Eduardo
Manuel Rodrigues Santos da Fonseca Luz.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

10 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 3000111235

MÓVEIS CARPINTARIAS S. JOÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 33 257/621019; identificação de pessoa colectiva n.º 500198764;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 9 e inscrição n.º 14; números e data
das apresentações: 16 e 17/020726.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição aci-
ma referida:

9 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 16/020726.
Cessação de funções dos gerentes Carlos Alberto Alves Martins Galego

e José Manuel Galego, por terem renunciado em 18 de Julho de 2002.

Certifico, ainda, que foi registada a alteração do contrato quanto
ao artigo 3.º e designação de gerente, da sociedade em epígrafe, o
qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º
O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de

73 050 euros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma quota
de 24 350 euros e uma quota de 12 175 euros, pertencentes ao só-
cio Carlos Manuel Rebelo Francisco, e uma quota de 24 350 euros e
uma quota de 12 175 euros, pertencentes ao sócio Jorge Manuel Fi-
gueiredo Galego.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

28 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 1000202977

MAREANTES EDITORA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 804/021122; identificação de pessoa colectiva n.º 504752715;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/021122.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

1.º

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

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Xabregas, lote A, 1.º
piso, sala 12, freguesia do Beato, concelho de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência a sede poderá ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como serem criadas sucursais, agências, delegações ou qualquer outra
forma de representação no território nacional ou estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto social a edição e comercialização de
publicações periódicas e não periódicas, de material didáctico e pro-
dutos multimédia, assim como a comercialização de artigos de pape-
laria e de escritório.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente ao único sócio José Eduardo de Oliveira Henriques.

4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, compete
ao único sócio José Eduardo de Oliveira Henriques, desde já nomeado
gerente.

2 � A sociedade fica vinculada com a assinatura de um gerente.

5.º

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

6.º

A sociedade fica autorizada a participar em sociedades com ob-
jecto e natureza diferentes do seu e em agrupamentos complemen-
tares de empresas.

Está conforme o original.

24 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2001175159

POGIC � PROJECTOS, ORGANIZAÇÃO, GESTÃO
INFORMÁTICA E CONSULTADORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1422/920213; identificação de pessoa colectiva n.º 502713364;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4; número e data da apresentação:
36/030212.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição aci-
ma referida:

4 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 36/030212.
Deslocação da sede para a Avenida de Guerra Junqueiro, 14, 7.º,

direito, B, freguesia de São João de Deus, Lisboa.

Está conforme o original.

5 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2001027532

CREINVEST � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 089/030317; identificação de pessoa colectiva n.º 504508210;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 6/030317.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 100 000 euros para 500 000 euros, tendo os artigos 1.º, n.º 2, e
3.º, n.º 1, ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � ............................................................................................
2 � A sociedade tem a sua sede no Edifício Infante, Avenida de

D. João II, 1.16.05-L, 6.º, I, no Parque das Nações, freguesia de
Santa Maria dos Olivais, concelho de Lisboa, podendo a mesma ser
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transferida para qualquer outro local, dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe, mediante deliberação do conselho de admi-
nistração.

3 � ............................................................................................

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
500 000 euros, correspondente a 500 000 acções do valor nominal
de 1 euro cada uma, representadas por títulos de 1, 5, 10, 100, 1000,
5000 ou mais acções.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

1 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2000608698

MANIASERV � SERVIÇOS DE LOGÍSTICA
E CONSULTADORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 341/020605; identificação de pessoa colectiva n.º 504895079;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 11/020605.

Certifico que foi registada a alteração do contrato quanto aos
artigos 1.º, 2.º e 3.º da sociedade em epígrafe, os quais passam a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma MANIASERV � Serviços de
Logística e Consultadoria, L.da

2 � A sede social é na Rua de Fernando Palha, 50, Edifício Simol,
escritório 201, em Lisboa.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto as actividades de prestação de servi-
ços em publicidade, cinema, comunicação social, multimédia, cultu-
ra e turismo; representações, importação e exportação, logística e
transportes e armazenamentos; comércio de produtos alimentares e
não alimentares, a grosso e a retalho, e a prestação de serviços,
assessoria e consultadoria dentro da mencionada área comercial.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros, cor-
respondente à soma de duas quotas: uma do valor nominal de 4900 eu-
ros e outra do valor nominal de 100 euros, do sócio João Carlos de
Sacadura Cabral e Simões.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

22 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000208751

MOCAR, SGPS, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula

n.º 11 943/030114; identificação de pessoa colectiva n.º 502970294;
inscrição n.º 17; número e data da apresentação: 5/030114.

Certifico que foi registada a alteração do contrato quanto ao ar-
tigo 1.º, § 2.º, da sociedade em epígrafe, o qual passa a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 1.º

§ 2.º A sociedade tem a sua sede na Avenida de Casal Ribeiro,
46-C, freguesia de São Jorge de Arroios, concelho de Lisboa.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

1 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000217453

QUALITINVESTE � PROMOÇÃO E INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 846/021209; identificação de pessoa colectiva n.º 506236722;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/021209.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto

ARTIGO 1.º
Denominação

A sociedade denomina-se QUALITINVESTE � Promoção e In-
vestimentos Imobiliários, S. A., e rege-se pelo presente contrato de
sociedade e pela legislação aplicável.

ARTIGO 2.º
Sede

1 � A sede da sociedade é em Lisboa, na Praça de Pasteur, 6, 6.º,
na freguesia de São João de Deus.

2 � Por simples deliberação do administrador único a sociedade
pode deslocar a sua sede, no mesmo concelho ou para concelho li-
mítrofe, assim como criar, transferir ou encerrar sucursais, filiais,
agências, delegações ou qualquer outra forma de representação per-
manente no País ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º
Objecto social

A sociedade tem por objecto a realização, promoção e gestão de
investimentos imobiliários, aí compreendendo a compra e venda de
imóveis, para si ou para revenda, e ainda o exercício das actividades
de exploração, gestão e arrendamento de imóveis, próprios ou alheios,
bem como o exercício de actividades conexas ou afins do seu ob-
jecto.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 4.º
Capital social

1 � O capital social é de 50 000 euros, está integralmente subs-
crito e realizado em dinheiro, e está dividido em 50 000 acções do
valor nominal de 1 euro cada uma.

2 � As acções serão representadas por títulos de 1, 5, 10, 50,
100, 500, 1000 e por múltiplos de 1000 acções.

3 � A sociedade poderá, por uma ou mais vezes, exigir dos ac-
cionistas prestações acessórias, até 10 vezes o montante do capital
social.

ARTIGO 5.º

Acções

As acções da sociedade são ao portador e poderão ser desma-
terializadas.

ARTIGO 6.º

Aumento de capital

Em todos os aumentos de capital haverá um direito de preferên-
cia a favor dos accionistas que o sejam à data da deliberação, salvo
se a assembleia geral decidir de forma diferente.

ARTIGO 7.º

Transmissão de acções

1 � A transmissão de acções da sociedade pode fazer-se livre-
mente entre os accionistas.

2 � A transmissão a favor de terceiros é submetida ao direito de
preferência dos outros accionistas, na proporção da percentagem que
estes detiverem no capital.

3 � Se um accionista desejar vender a totalidade ou parte das suas
acções a terceiros, deve comunicar por carta registada ao adminis-
trador único o número de acções a alienar, as condições de trans-
missão e o nome do adquirente.
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4 � No prazo de 10 dias o administrador único deve comunicar
aos outros accionistas o projecto de transmissão para que eles pos-
sam exercer o seu direito de preferência.

5 � Num prazo de 30 dias os preferentes deverão informar o
administrador único se exercem ou não o seu direito de preferência,
sendo a falta de resposta entendida como renúncia a esse direito.

6 � Se no período de 30 dias supramencionados, um accionista
tenho direito de preferência declarar que pretende exercer o seu di-
reito, mas que não aceita o preço da oferta, será então o preço fi-
xado definitivamente por uma sociedade de auditores de contas de
reputação internacional a designar de comum acordo entre o accio-
nista preferente e o accionista vendedor e, na falta de acordo, num
prazo máximo de 15 dias, a nomear pelo presidente da Câmara de
Comércio de Lisboa (Secção Portuguesa da Câmara de Comércio
Internacional). O accionista vendedor conservará a possibilidade de
renunciar à venda pelo preço fixado e o accionista comprador con-
servará a possibilidade de renunciar à compra por esse preço.

7 � Se nenhum accionista exercer o direito de preferência ou se,
após a auditoria referida no número anterior, a ele renunciar, a trans-
missão poderá ser feita livremente, num prazo de 60 dias.

ARTIGO 8.º

Obrigações

A sociedade poderá emitir, por decisão da administração, obriga-
ções, convertíveis ou não, assim como outros títulos de dívida ne-
gociáveis nas modalidades e termos legalmente admitidos.

ARTIGO 9.º

Acções próprias

A sociedade pode, dentro dos limites da lei, adquirir acções pró-
prias e fazer sobre elas todas as operações legais.

CAPÍTULO III

ARTIGO 10.º

Constituição da assembleia geral

1 � Fazem parte da assembleia geral os accionistas que tiverem
registado em seu nome, no livro de registos da sociedade ou deposi-
tado na sociedade ou em instituição bancária, até 15 dias antes da
data fixada para a realização da assembleia, um mínimo de 100 ac-
ções.

2 � Para aplicação do número precedente, as acções devem
manter-se bloqueadas em nome do accionista, pelo menos até ao
encerramento da reunião da assembleia geral.

3 � A cada 100 acções corresponde um voto.
4 � Os accionistas poderão fazer-se representar na reunião da

assembleia geral, mas apenas por um outro accionista.
5 � As pessoas colectivas deverão comunicar o nome do seu

representante ao presidente da mesa da assembleia geral, por meio
de carta recebida até às 17 horas do penúltimo dia útil ao fixado
para a assembleia geral.

ARTIGO 11.º

Mesa da assembleia geral

A mesa da assembleia geral será composta por um presidente e
um secretário eleitos quadrienalmente de entre accionistas ou não
accionistas.

CAPÍTULO IV

Administração

ARTIGO 12.º

Administração

1 � A administração da sociedade será exercida por um adminis-
trador único, designado por um período de quatro anos.

2 � O administrador único terá um suplente.
3 � Logo que o capital social exceder 200 000 euros, a adminis-

tração da sociedade passará a ser exercida por um conselho de admi-
nistração composto por um número ímpar de três a nove membros,
accionistas ou não, eleitos quadrienalmente pela assembleia geral que,
previamente, fixará o número a eleger.

ARTIGO 13.º

Vinculação da sociedade

A sociedade obriga-se pela assinatura:
a) Do administrador único ou, nos impedimentos deste, pela do

seu suplente;
b) De um mandatário no domínio estrito do respectivo instru-

mento de mandato.

CAPÍTULO V

Fiscalização

ARTIGO 14.º

Fiscalização dos negócios sociais

1 � A fiscalização dos negócios sociais e das contas da sociedade
será exercida, nos termos da lei, por um fiscal único que será um
revisor oficial de contas ou uma sociedade de revisores oficiais de
contas, designado por um período de quatro anos.

2 � O fiscal único terá um suplente que será igualmente revisor
oficial de contas ou sociedade de revisores oficiais de contas.

CAPÍTULO VI

Caução

ARTIGO 15.º

Caução dos administradores

A assembleia geral poderá deliberar dispensar de caução a respon-
sabilidade dos administradores ou determinar o tipo de caução, se-
gundo o artigo 396.º do Código das Sociedades Comerciais.

CAPÍTULO VII

Lucros e reservas

ARTIGO 16.º

Lucros e reservas

1 � Os resultados líquidos constantes do balanço anual terão a
aplicação determinada pela assembleia geral, depois de deduzidos os
montantes que, segundo a lei, são destinados à formação ou reinte-
gração da reserva legal.

2 � Verificadas as condições exigidas por lei, poderá o adminis-
trador único, sempre que a situação líquida da sociedade o justifique,
e depois de obtido o consentimento do conselho fiscal ou do fiscal
único, decidir a distribuição de lucros aos accionistas no decurso de
um exercício.

3 � A decisão do administrador único mencionada no número
anterior deverá ser precedida de um balanço intercalar certificado
pelo revisor oficial de contas, nos termos e para os efeitos do esta-
belecido no artigo 297.º do Código das Sociedades Comerciais.

CAPÍTULO VIII

Dissolução e liquidação

ARTIGO 17.º

Dissolução e liquidação

1 � A sociedade só se dissolverá nos casos previstos na lei ou
por deliberação tomada em assembleia geral pela maioria prevista
no artigo 12.º, n.º 3.

2 � Serão liquidatários os administradores em exercício à data da
deliberação de dissolução, salvo se a assembleia geral que tiver deli-
berado a dissolução dispuser diversamente.

CAPÍTULO IX

Disposições gerais e transitórias

ARTIGO 18.º

Preceitos dispositivos da lei comercial

A assembleia geral pode deliberar a derrogação dos preceitos dis-
positivos do Código das Sociedades Comerciais.
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Que ficam desde já nomeados os órgãos sociais para o primeiro
mandato, quadriénio de 2002-2005, com a seguinte composição:

Mesa da assembleia geral: presidente, Luís Miguel Nogueira Freire
Cortes Martins; secretário, José Manuel Coelho Rebelo de Andrade.

Administrador único: João Filipe Palma de Melo Carreira, casa-
do, residente na Avenida dos Defensores de Chaves, 13, 7.º, em
Lisboa; suplente, Miguel Nunes Félix Contente Gomes, casado, resi-
dente na Rua Quatro de Infantaria, 78, 2.º, esquerdo, em Lisboa.

Fiscal único: efectivo, António Matos Castanho Miranda Ribeiro,
revisor oficial de contas n.º 778, com domicílio profissional na
Avenida da República, 78, 2.º, esquerdo, em Algés; suplente, Ade-
lino Lopes Aguiar, revisor oficial de contas n.º 644, com domicílio
profissional na Rua do Major Neutel de Abreu, 5, 4.º, esquerdo, em
Lisboa.

Está conforme o original.

14 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2000800580

CORNELIS � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 803/021122; identificação de pessoa colectiva n.º 506233570;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 26/021122.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato e foi constituída por:

1.º João Manuel Gonçalves Preto Rebelo, natural da freguesia e
concelho de Portimão, casado sob o regime da separação com Ma-
ria Paula Tavares Alhinho Cabral Preto Rebelo, residente na Ala-
meda de D. Afonso Henriques, 25, 5.º, esquerdo, em Lisboa, contri-
buinte fiscal n.º 121800652;

2.º Cornel Florea, natural da Roménia, casado com Alzira Maria
do Carmo Guedes Florea sob o regime da comunhão de adquiridos,
residente na Travessa do Jordão, 24, rés-do-chão, em Lisboa, con-
tribuinte fiscal n.º 211993964.

Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do artigo 64.º
do Código do Notariado e que faz parte integrante da escritura exa-
rada em 10 de Outubro de 2002.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma CORNELIS � Mediação Imobiliária,
L.da, e tem sede social em Lisboa, na Rua de Silva Carvalho, 139-B
e 139-C, freguesia de Santa Isabel.

ARTIGO 2.º

A gerência poderá deslocar livremente a sede social, dentro do
concelho de Lisboa ou para concelhos limítrofes, e criar sucursais,
agências, delegações ou outras formas de representação em Portugal
ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

1 � O objecto social consiste na mediação na venda e compra de
propriedades.

2 � A sociedade poderá participar em agrupamentos complemen-
tares de empresas, no capital social de outras sociedades, reguladas
ou não por leis especiais, criar novas empresas ou comparticipar na
sua criação, ainda que o objecto desta ou destas sociedades não coin-
cida, no todo ou em parte, com o próprio objecto social, podendo
ainda adquirir e alienar participações no capital de outras empresas
e, bem assim, associar-se pela forma que entender mais convenien-
te, a quaisquer entidades singulares ou colectivas, colaborar com elas
através da sua direcção ou fiscalização ou nelas tomar interesses sob
qualquer forma.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais no valor
nominal de 2500 euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos
sócios João Manuel Gonçalves Preto Rebelo e Cornel Florea.

ARTIGO 5.º

1 � A cessão e a divisão total ou parcial de quotas, quando não
seja feita a favor dos sócios, depende do consentimento da socie-
dade.

2 � Na cessão onerosa de quotas a estranhos é conferido à socie-
dade o direito de preferir e, não querendo ou não podendo exercê-
-lo, cabe aos sócios o seu exercício.

3 � O sócio que pretenda ceder a sua quota deve comunicá-lo à
sociedade por meio de carta registada com aviso de recepção, iden-
tificando o cessionário, o preço e as condições de pagamento pro-
jectadas.

4 � No prazo de 30 dias, a partir da data do recebimento da
comunicação, a gerência terá de convocar a assembleia geral para
deliberar sobre o exercício do direito de preferência que lhe é con-
ferido pelos presentes estatutos.

5 � Caso a sociedade não exerça o seu direito de preferência,
cada um dos sócios deverá declarar, por seu lado, se pretende ou não
exercer a preferência e, no caso de mais de um sócio manifestar
aquela pretensão, será a mesma adjudicada aos que a pretendam ad-
quirir na proporção das quotas que ao tempo tiverem.

6 � Caso o sócio cedente não esteja presente na assembleia geral
a que se alude no número anterior, fica a sociedade obrigada a comu-
nicar-lhe o resultado da deliberação por carta registada com aviso de
recepção, sendo que, omitida aquela comunicação por prazo superior
a 45 dias a contar da data da deliberação, presume-se o consenti-
mento da sociedade e a caducidade dos direitos de preferência con-
feridos a esta e aos sócios.

7 � Os direitos de preferência consignados nos números anterio-
res gozam de eficácia real.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar quotas, nos seguintes casos:
a) Por morte, interdição ou pedido de declaração de falência, do

respectivo titular;
b) Por arresto, penhora, arrematação ou adjudicação judicial;
c) Se em caso de divórcio ou separação judicial de pessoas e bens,

a quota e ou o seu usufruto, não ficaram a pertencer ao seu titular;
d) Nos demais casos previstos na lei;
e) Em caso de cessão ou divisão de quota não consentida pela

sociedade.
2 � A contrapartida da amortização, se a lei não dispuser impe-

rativamente de outro modo, será igual ao valor da quota, apurado
por avaliação de uma empresa de auditoria escolhida por acordo de
todos os sócios ou dos seus herdeiros.

ARTIGO 7.º

Em caso de falecimento, interdição ou falência de qualquer sócio,
a sociedade continuará a sua existência com os sócios sobrevivos ou
capazes e o representante legal do interdito ou dos herdeiros, en-
quanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 8.º

1 � A administração e a representação da sociedade, activa e
passivamente, em juízo e fora dele, competem aos sócios.

2 � Os sócios são desde já designados gerentes, não remunera-
dos.

ARTIGO 9.º

A sociedade obriga-se em todos os actos e contratos pela assina-
tura de dois gerentes, ou pela assinatura de um procurador nos ter-
mos do respectivo mandato.

ARTIGO 10.º

Quando a lei não exija outras formalidades as assembleias gerais
serão convocadas por meio de carta registada com aviso de recep-
ção, enviada aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

ARTIGO 11.º

1 � O exercício social corresponde ao ano civil.
2 � Os balanços sociais serão encerrados a 31 de Dezembro de

cada ano.
3 � Os lucros líquidos apurados em cada exercício, deduzidos da

percentagem destinada ao fundo de reserva legal serão distribuídos
entre os sócios na proporção das respectivas quotas, quando outro
destino não for pelos mesmos deliberado, unanimemente, em assem-
bleia geral.

Está conforme o original.

5 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000213369
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