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PARTE A

3. Diversos

ASSOCIAÇÕES

CLUBE DE CAÇADORES DO MONTE
DA VINHA ALBERNOA

Certifico, narrativamente, que, por escritura de 12 de Abril
de 2002, lavrada a fl. 54 do livro de notas para escrituras diversas
n.º 36-D, do Cartório Notarial de Ferreira do Alentejo, a cargo da
notária, licenciada Teresa Isabel Batista Mendes Nóbrega, foi cons-
tituída por tempo indeterminado, a contar daquele dia, uma asso-
ciação sem fins lucrativos, que adoptou a denominação em epígrafe,
com sede na Rua de Aljustrel, 16, freguesia de Albernoa, concelho
de Beja.

O seu objectivo é a caça e criação de animais.
Podem ser associados os indivíduos de ambos os sexos com boa

reputação e em pleno gozo dos seus direitos civis e políticos, porta-
dores da carta de caçador.

São direitos dos associados:
Todos os associados têm o direito de usufruir dos benefícios pro-

porcionados pela associação, de acordo com as regras estatutárias,
com o regulamento interno e com as respectivas deliberações, no-
meadamente, são direitos dos associados:

a) Participar nas reuniões da assembleia geral;
b) Participar nas actividades da associação;
c) Eleger e ser eleito para os órgãos associativos;
d) Requerer a convocação da assembleia geral extraordinária, nos

termos do artigo 10.º, n.º 2, destes estatutos;
e) Examinar os livros, relatórios, contas e demais documentos,

relativos à associação, desde que o requeiram por escrito com ante-
cedência mínima de 30 dias e se verifique um interesse pessoal,
directo e legítimo.

São deveres dos associados:
a) Pagar pontualmente as suas jóias e quotas, de acordo com o

que for regularmente aprovado;
b) Comparecer às reuniões da assembleia geral;
c) Desempenhar com zelo e dedicação os cargos e funções para

que forem eleitos;
d) Colaborar nas tarefas adequadas ao prosseguimento dos objec-

tivos da associação, sempre que para tal sejam solicitados;
e) Prestigiar a associação, zelando pelo seu património e pelo seu

bom nome.
São órgãos da associação a assembleia geral, a direcção e o con-

selho fiscal. O mandato dos membros da mesa da assembleia geral,
da direcção e do conselho fiscal têm a duração de quatro anos.

A vida da associação rege-se pelos presentes estatutos, pelos re-
gulamentos internos privativos e, nos casos omissos, pela lei geral
em vigor.

Está conforme o original.

12 de Abril de 2002. � A Notária, Teresa Isabel Batista Mendes
Nóbrega. 3000048116

ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS E AGRICULTORES
DO ROSMANINHAL

Certifico, narrativamente, que, por escritura de 10 de Março de
2003, lavrada de fl. 14 a fl. 15 do livro de notas para escrituras
diversas n.º 203-F, do 1.º Cartório Notarial de Castelo Branco, a cargo
da notária, licenciada Ana Paula Lopes Alcobia, foi constituída uma
associação denominada Associação de Proprietários e Agricultores
do Rosmaninhal, com sede na freguesia de Rosmaninhal, concelho
de Idanha-a-Nova, e tem por objecto associação de caça e pesca
desportiva e recreativa. Nos casos omissos são regidos pelo regula-
mento geral interno a ser aprovado em assembleia geral e pela legis-
lação em vigor.

Está conforme o original.

1 de Abril de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000098684

ASSOCIAÇÃO CASA CLUBE DO PORTO � CIDADE
DE LOUROSA

Certifico que, por escritura de 11 de Julho de 2003, exarada com
início a fls. 119 e seguintes do livro de notas para escrituras diversas
n.º 343-H, do Cartório Notarial de Santa Maria da Feira, foi consti-
tuída a associação denominada Associação Casa Clube do Porto �
Cidade de Lourosa, com sede na Avenida Principal, 839, rés-do-chão,
da freguesia de Lourosa, do concelho de Santa Maria da Feira, a qual
é uma associação sem fins lucrativos, e tem como objecto recolher,
estudar, promover e divulgar as tradições musicais de Portugal.

Está conforme.

16 de Julho de 2003. � O Notário, António Amaral Marques.
3000114890

APSIOT � ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE PRO-
FISSIONAIS EM SOCIOLOGIA INDUSTRIAL DAS
ORGANIZAÇÕES E DO TRABALHO.
Certifico que, por escritura de 13 de Outubro de 2003, lavrada a

fl. 39 do livro de notas para escrituras diversas n.º 101-J, do 8.º Car-
tório Notarial de Lisboa, foram alterados parcialmente os estatutos
da associação denominada APSIOT � Associação Portuguesa de
Profissionais em Sociologia Industrial das Organizações e do Traba-
lho, com sede na Avenida de Guerra Junqueiro, 19, 5.º, esquerdo, em
Lisboa, pessoa colectiva n.º 501683836, no que concerne à alínea a)
do artigo 3.º, a qual passará a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

a) A associação é de âmbito nacional e tem a sua sede na Rua de
Xabregas, 20, 3.º, sala 14, em Lisboa.

Está conforme.

13 de Outubro de 2003. � A Ajudante, Ana Maria de Sousa Ri-
beiro. 3000122115
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NÚCLEO DE XADREZ DE OLHÃO
Certifico que, por escritura de 26 de Novembro de 2003, exarada

a fl. 110 do livro de notas para escrituras diversas n.º 241-A, do
Cartório Notarial de Olhão, a cargo do notário, licenciado António
Jorge Miquelino da Silva, foi constituída a associação sem fins lucra-
tivos denominada Núcleo de Xadrez de Olhão, com sede na Urbani-
zação Chasfa, lote 8, 2.º, direito, em Olhão, com a identificação de
pessoa colectiva provisória n.º 506632679, que tem por objecto a
formação e desenvolvimento da modalidade desportiva xadrez, a pro-
moção, organização e gestão de provas, competições e outras acti-
vidades desportivas ou de recreio da modalidade para profissionais e
amadores, sendo os seus órgãos a assembleia geral, a direcção e o
conselho fiscal.

Está conforme.

26 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Élia Maria
Sousa Costa Gonçalves. 3000126250

CLUBE DE NATAÇÃO DO BOMBARRAL
Certifico que, por escritura de hoje, lavrada de fl. 5 a fl. 5 v.º do

livro de notas para escrituras diversas n.º 159-E, do Cartório Nota-
rial do Bombarral, a cargo da notária, licenciada Inês Franco de
Oliveira Jardim de Gouveia Anjos, foi constituída uma associação
com a denominação em epígrafe, a qual durará por tempo indeter-
minado a contar de hoje e tem sede na Quinta de São José, Piscina
Municipal do Bombarral, vila, freguesia e concelho do Bombarral, e
tem como objecto a promoção e organização de actividades que
contribuam para o desenvolvimento local, nomeadamente, activi-
dades sócio-culturais, educação, desportivas. Organização de even-
tos desportivos.

 Podem ser associados todas as pessoas singulares e colectivas, que
aceitem os estatutos da associação e mediante o pagamento de uma
quota anual, em dinheiro, e de montantes a fixar em assembleia geral.

São órgãos da associação a assembleia geral, a direcção e o con-
selho fiscal.

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2003. � A Notária, Inês Franco de Oliveira
Jardim de Gouveia Anjos. 3000127137

FÓRUM PARA A COMPETIVIDADE � ASSOCIAÇÃO
PARA O DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL

Certifico que, por escritura de 4 de Setembro de 2003, lavrada a
fl. 8 do livro de notas n.º 325-I, do 15.º Cartório Notarial de Lis-
boa, foram alterados os estatutos da associação com a denominação
Fórum para a Competividade � Associação para o Desenvolvimento
Empresarial, com sede no Campus do Lumiar/INETI, Estrada do Paço
do Lumiar, freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa, pessoa colec-
tiva n.º 503268100.

 A associação procede à alteração dos estatutos, transferindo a
sua sede, alterando o seu objecto que passa a abranger a promoção
da racional aplicação e rentabilização dos meios, materiais ou de
know-how, postos à sua disposição pelos associados ou por tercei-
ros.

O Fórum tem a sua sede na Praça das Indústrias, freguesia de Al-
cântara, concelho de Lisboa, podendo, no entanto, a assembleia geral
deliberar a sua transferência para qualquer ponto do território na-
cional ou no estrangeiro.

As regras da admissão de associados foram alteradas passando a
dispor: podem ser associados do Fórum pessoas singulares ou colec-
tivas que dêem a sua adesão aos estatutos da associação. A admissão
dos associados é da competência do conselho directivo e desde que
contribuam para o património social, com jóia e quota, nos termos
definidos pela assembleia geral.

No que respeita à perda de qualidade de associados passa a ser
motivo de cessação de qualidade de associados: por atraso superior a
um ano no pagamento de quotas e, os interditos, falidos e insolven-
tes ou os que, sendo pessoas colectivas, forem objecto de dissolução.

Foram alterados vários artigos referentes à competência da as-
sembleia geral, as convocações e deliberações da mesma, composi-
ção e poderes do conselho directivo e da comissão executiva e do
conselho consultivo, regime financeiro da associação, alteração de
estatutos, dissolução e liquidação do seu património.

Está conforme o original.

4 de Setembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000127179

ASSOCIAÇÃO DE ANDEBOL DE VISEU

Certifico que, por escritura de hoje, lavrada a fl. 18 do livro de
notas n.º 128-I, do 1.º Cartório Notarial de Viseu, foi feita escritura
de alteração dos estatutos da associação com a denominação Asso-
ciação de Andebol de Viseu, e vai ter a sua sede na Rua de Silva
Gaio, 48, freguesia de Santa Maria, concelho de Viseu, tendo
redenominado os seus estatutos, sendo que a sua denominação, o
objecto, sede, duração e condições de admissão, exoneração e exclu-
são dos associados são os seguintes:

ARTIGO 1.º

A Associação de Andebol de Viseu, abreviadamente designada por
A. A. Viseu, é uma pessoa colectiva de direito privado, fundada em
9 de Junho de 1988, constituída sob a forma associativa e sem fins
lucrativos.

ARTIGO 2.º

A A. A. Viseu tem a sua sede na cidade de Viseu, na Rua de Silva
Gaio, 48, podendo transferi-la, possuir ou ocupar outras instalações
mediante deliberação da assembleia geral.

ARTIGO 3.º

A A. A. Viseu rege-se pela legislação vigente, pelos seus estatu-
tos, regulamento geral interno e complementares, e, bem assim, pelas
deliberações da assembleia geral, pelos estatutos e regulamentos da
Federação de Andebol de Portugal (FAP) e, subsidiariamente, pelo
regime jurídico das associações de direito privado.

ARTIGO 4.º

A sua duração é ilimitada.

ARTIGO 5.º

A associação tem por objecto a divulgação, promoção e organi-
zação do andebol em toda a região, visando a criação de estruturas
adequadas à prática da modalidade.

Para a realização do seu objecto, a associação poderá:
a) Promover e defender os legítimos direitos dos clubes filiados e

dos respectivos atletas;
b) Estabelecer e manter relações com outras associações de

andebol, do País e do estrangeiro, devidamente reconhecidas pela
FAP, com o objectivo de promover encontros inter-regionais;

c) Fazer cumprir o estatuto e os regulamentos da FAP e, ainda,
todas as disposições legais aplicáveis ao desporto;

d) Divulgar os regulamentos e leis que regem a prática do andebol.

ARTIGO 7.º

Os sócios serão admitidos e excluídos em conformidade com o
disposto no regulamento geral interno.

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000127190

ADECA � ASSOCIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO
DAS EMPRESAS CONCELHO ALVAIÁZERE

Certifico que, por escritura de 3 de Dezembro de 2003, lavrada de
fl. 24 a fl. 25 do livro de escrituras diversas n.º 245-D, do Cartório
Notarial de Ansião, a cargo da notária, licenciada Maria da Graça
Damasceno Passos Coelho Tavares, foi constituída uma associação
sob a denominação de ADECA � Associação do Desenvolvimento
das Empresas Concelho Alvaiázere, com sede na vila, freguesia e
concelho de Alvaiázere, e tem por objecto o seguinte:

Objectivos

São objectivos da associação:
1) Promoção do desenvolvimento empresarial do concelho de

Alvaiázere;
2) Promoção de colóquios, seminários e conferências;
3) Promoção de colóquios, acções de formação e de sensibili-

zação;
4) Apoio às empresas do concelho de Alvaiázere e concelhos li-

mítrofes;
5) Realização e acordos de cooperação com associações congé-

neres;
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6) Promoção de eventos de apoio às empresas;
7) Prestação de serviços especializados às empresas.
Para a prossecução daqueles objectivos, deverá a associação:
a) Fomentar a cooperação entre instituições;
b) Desenvolver relações com associações congéneres e organis-

mos similares;
c) Colaborar com a administração pública na definição das coor-

denadas da política sócio-económica em matéria de desenvolvimento
local, regional, investimentos, comércio, crédito, relações de traba-
lho e segurança social;

d) Fomentar o associativismo, intensificando a colaboração recí-
proca entre as empresas e a associação e incentivar a participação
activa e constante daquelas na vida associativa;

e) Representar os seus associados perante quaisquer entidades pú-
blicas e privadas, nomeadamente, no tocante às questões laborais,
perante as associações sindicais;

f) Prosseguir uma contínua cultura de qualidade, quer internamen-
te, quer disseminando-a junto dos seus associados.

Conferida, está conforme.

3 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Isilda
Dias Cerca. 3000130078

CLUB DE CAÇA E PESCA DO FÔRO DO CHOCALHO

Certifico que, por escritura de hoje, exarada de fl. 3 a fl. 4 do li-
vro de notas n.º 39-D, do Cartório Notarial de Arraiolos, a cargo da
notária, licenciada Maria Gabriela Diniz da Fonseca Nunes Pimen-
tel, foi constituída uma associação que se denomina Club de Caça e
Pesca do Fôro do Chocalho, terá a sua sede na Quinta do Fôro do
Chocalho, em Valverde, freguesia de Nossa Senhora da Tourega,
concelho e distrito de Évora (7000 Évora), com o cartão provisó-
rio de identificação de pessoa colectiva n.º P 506732380.

A associação é constituída por tempo indeterminado e sem fins
lucrativos.

A associação tem por objectivo contribuir para o fomento, orde-
namento e exploração da caça e pesca, proporcionar a todos os
associados o exercício do acto venatório, sob as diversas formas
legalmente admissíveis e promover acções de conservação de espé-
cies animais endémicas e em vias de extinção.

Para a realização dos seus fins, o Club poderá: desenvolver acções
de formação dos caçadores e promover cursos ou outras acções de
preparação de candidatos à obtenção de carta de caçador; organizar
competições; criar campos de treino de cães; promover a criação e
administrar reservas temporárias de caça e zonas de caça municipais
e associativas; organizar caçadas e desenvolver acções de conserva-
ção da espécie, nos termos da lei; promover a criação e administrar
zonas de pesca desportiva; organizar concursos de pesca desportiva.

São associados do Club os sócios caçadores e os sócios pescado-
res.

São sócios caçadores todos os indivíduos inscritos no Club que
sejam titulares de carta de caçador válida, bem como os que dela
estejam dispensados e possam exercer a actividade venatória, nos
termos da lei; são sócios pescadores os indivíduos inscritos no Club
que sejam titulares de licença de pesca desportiva.

Serão suspensos de direitos e deveres os associados que tiverem
duas ou mais quotas por liquidar, assim como os que sejam tempora-
riamente impedidos de exercer a caça ou a pesca pelas autoridades
competentes; a suspensão termina com o pagamento das quotas em
atraso ou com o termo dos impedimentos legais ao exercício da caça
e da pesca; serão eliminados da caça ou da pesca, os que prejudiquem
materialmente o Club ou contribuam para o desprestígio, os que
violem de forma grave ou reiterada os estatutos e regulamentos in-
ternos do Club, e os que tenham mais de um ano de quotas em atra-
so, salvo motivo justificado.

São órgãos da associação a assembleia geral, a direcção e o con-
selho fiscal.

Constituem receitas do Club, entre outras: as receitas provenien-
tes de quaisquer iniciativas e serviços prestados; o produto da jóia e
das quotas pagas pelos associados; quaisquer donativos, subsídios,
legados ou outras receitas que lhe sejam concedidas, desde que acei-
tes por deliberação da direcção; o produto da alienação de bens
móveis, imóveis ou direitos, propriedade do Club.

Está conforme.

17 de Novembro de 2003. � A Ajudante, Delfina de Jesus Pitei-
ra Valente. 3000130093

AR PURO � ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA
DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

Certifico que, por escritura de 26 de Novembro de 2003, lavrada
a fl. 62 do livro de notas para escrituras diversas n.º 531-H, do 13.º
Cartório Notarial de Lisboa, a cargo da notária, licenciada Maria
Fátima Fernandes Ramada de Sousa, foi constituída uma associação,
não governamental, sem fins lucrativos, sem qualquer fim político,
racial, religioso ou filosófico, por tempo indeterminado, com a de-
nominação em epígrafe, com sede provisória na Praça de Vicente
Augusto Bolina, lote T, 8.º, B, freguesia da Verderena, no Barreiro,
constando dos respectivos estatutos que:

O objecto da associação consiste no seguinte:
a) Apoio directo e efectivo, a nível nacional e internacional, a

projectos e acções de ajuda e combate à pobreza, exclusão social e
promoção do desenvolvimento;

b) Realização de acções de formação, informação e sensibilização
da população;

c) Participação em parcerias de cooperação;
d) Prestação de apoio social e psicológico, às populações

desfavorecidas, mediante a mobilização de todos os meios materiais
e humanos disponíveis;

e) Realização de estudos e investigação que possam contribuir para
a compreensão dos diversos fenómenos sociais, para o planeamento
e promoção do desenvolvimento;

f) Execução de estudos epidemiológicos;
g) Promoção do bem-estar social, saúde e cidadania;
h) Promoção da cultura, educação e desporto;
i) Desenvolvimento de programas de prevenção das

toxicodependências;
j) Apoio à inserção e reinserção na vida activa e ou no mercado

de trabalho;
l) Empreendimento de acções julgadas necessárias e oportunas para

a angariação de toda a espécie de contributos, nacionais e interna-
cionais, destinados a facilitar a prossecução dos fins indicados;

m) Criação de infra-estruturas que possibilitem a promoção dos
objectivos da associação.

Podem ser associados pessoas singulares ou pessoas colectivas,
mediante parecer favorável da direcção.

Deveres dos associados:
Pagar pontualmente as quotas;
Comparecer às reuniões da assembleia geral;
Desempenhar com zelo os cargos para que forem eleitos e parti-

cipar no desenvolvimento e prestígio da associação.
Perdem a qualidade de associado:
Perdem a qualidade de associados, todos aqueles que dolosamente

tenham prejudicado materialmente a associação ou concorrido para
o seu desprestígio.

São órgãos da associação a assembleia geral, a direcção e o con-
selho fiscal.

Está conforme o original.

26 de Novembro de 2003. � A Ajudante, Maria Teresa Robim
da Silva Nunes. 3000130112

RANCHO TÍPICO DE MIRO � OS BARQUEIROS DO MON-
DEGO DO GRUPO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL
DESPORTIVO CULTURAL E RECREATIVO DE MIRO.

Certifico que, por escritura lavrada em 10 de Dezembro de
2003, a fls. 77 e seguintes do livro de notas para escrituras diversas
n.º 262-D, do Cartório Notarial de Penacova, foi constituída uma
associação sem fins lucrativos denominada de Rancho Típico de
Miro � Os Barqueiros do Mondego do Grupo de Solidariedade Soci-
al Desportivo Cultural e Recreativo de Miro, que tem a sua sede na
Rua de Nossa Senhora da Conceição, 57, lugar de Miro, freguesia de
Friúmes, concelho de Penacova, a qual durará por tempo indetermi-
nado a contar de hoje.

O rancho tem por objecto: promover actividades e recolha e
pesquisa etnográfica e folclórica. Divulgar o objecto das recolhas fei-
tas, individualmente ou cooperar com outras entidades públicas ou
privadas. Desenvolver a cooperação e a promoção cultural dos seus
associados.

Os associados dividem-se em sócios ordinários, beneméritos e
honorários.

São órgãos da associação a assembleia geral, a direcção e o con-
selho fiscal.
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É receita da respectiva associação, os donativos, doações, lega-
dos, heranças ou direitos a aplicar no seu funcionamento e na pros-
secução do seu objecto social.

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2003. � A Ajudante, Maria Isabel Bento
Batista e Pina. 3000130174

ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA DA MIZARELA
Certifico que, por escritura de 11 de Dezembro de 2003, lavrada

no 1.º Cartório Notarial de Competência Especializada da Guarda, e
exarada de fl. 90 a fl. 91 v.º do livro de notas para escrituras diver-
sas n.º 7-A, foram alterados os estatutos da associação com a deno-
minação em epígrafe e sede na freguesia de Mizarela, concelho da
Guarda, constantes da escritura de constituição, outorgada no dia
24 de Janeiro de 2003, a fls. 61 e seguintes do competente livro de
notas para escrituras diversas n.º 260-G, do Cartório Notarial da
Guarda, remodelando-os totalmente, alterando também o objectivo
da associação que passa a ser o de centro de dia, apoio domiciliário,
creche e ou jardim de infância, cursos de formação extracurricular
para jovens e adultos, grupo desportivo e ou cultural.

Está conforme.

11 de Dezembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000130177

GRUPO DE PESCA DESPORTIVA
CAROCHAS DOS OLIVAIS

Certifico que, por escritura de 5 de Dezembro de 2003, lavrada a
fls. 32 e seguintes do livro de escrituras diversas n.º 357-J, do 26.º
Cartório Notarial de Lisboa, foi constituída uma associação com a
denominação Grupo de Pesca Desportiva Carochas dos Olivais, que
tem a sua sede provisória em Lisboa, na Praça da Viscondessa dos
Olivais, 21-22, sem fins lucrativos e duração indeterminada, e tem
por objectivos promover e desenvolver actividades de carácter re-
creativo, desportivo e cultural, e a formação social e cívica dos sócios
em geral, de acordo com os direitos constitucionais.

Não constam nos estatutos as condições essenciais para a admis-
são, exoneração e exclusão de associados.

Vai conforme.

15 de Dezembro de 2003. � A Ajudante, Ana Maria Rosa Gamito.
3000130210

CLASSIC CLUBE DE PORTUGAL
Certifico, narrativamente, que, por escritura de 22 de Dezembro

de 2003, lavrada a fls. 19 e seguintes do livro de notas para escritu-
ras diversas n.º 233-F, do 1.º Cartório Notarial de Castelo Branco, a
cargo da notária, licenciada Ana Paula Lopes Alcobia, foi consti-
tuída uma associação denominada Classic Clube de Portugal, com sede
na Urbanização Quinta da Pipa, lote 14, na freguesia e concelho de
Castelo Branco, e que tem por fins e objectivos principais a promo-
ção e o desenvolvimento dos desportos motorizados, especialmente
com veículos clássicos, bem como o fomento e a realização de ac-
tividades culturais e recreativas, nomeadamente:

1) Contribuir para a divulgação e promoção turística do País;
2) Incentivar e desenvolver o automobilismo nas suas diversas

disciplinas;
3) Realizar ou cooperar em actividades inerentes ao exercício e

desenvolvimento dos desportos motorizados;
4) Estabelecer e manter relações com  outras organizações nacio-

nais e internacionais, assegurando sempre que necessário ou conve-
niente a sua filiação nessas associações;

5) Criar e manter as instalações sociais do clube e quaisquer ou-
tras que repute convenientes para a prossecução dos seus fins;

6) Incentivar acções de formação que contribuam para os objec-
tivos enunciados;

7) Prestar serviços no âmbito de eventos desportivos, culturais e
recreativos, e no que estes estatutos sejam omissos realizar-se-á uma
assembleia geral extraordinária, expressamente convocada para esse
fim, devendo ser aprovadas por três quartos do número de associa-
dos presentes.

Está conforme o original.

30 de Dezembro de 2003. � A Ajudante, Alice Manuela Baptista
Gonçalves Silva Martins. 3000130396

CORO ACADÉMICO DA UNIVERSIDADE DO MINHO
Certifico que, por escritura de alteração e ou rectificação de 18 de

Dezembro de 2003, exarada a fl. 10 do livro de notas n.º 993-B, foi
alterado o artigo 1.º da associação com a designação Coro Acadé-
mico da Universidade do Minho, constituída em 7 de Fevereiro de
1991, exarada a fl. 87 do livro de notas n.º 400-C, do 2.º Cartório
Notarial de Braga, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A associação com a designação Coro Académico da Universidade
do Minho desde a sua constituição, tem a sua sede no Gabinete 202 do
Complexo Pedagógico I da Universidade do Minho, da cidade de Braga.

Mais certifico que foram ainda rectificados os artigos 6.º e 7.º dos
estatutos, no sentido seguinte:

ARTIGO 6.º

1 � A direcção é composta por um número ímpar de titulares,
dos quais um será o presidente, competindo-lhe a gerência social,
administrativa, financeira e disciplinar.

2 � A sua composição será aprovada em assembleia geral.

ARTIGO 7.º

1 � O conselho fiscal será composto por um número ímpar de
titulares, dos quais um será o presidente.

2 � A composição do conselho fiscal será aprovada em assem-
bleia geral e compete-lhe fiscalizar os actos administrativos e finan-
ceiros da direcção, verificar as suas contas e relatórios, e dar parecer
sobre todos os actos que impliquem aumento de despesas ou dimi-
nuição de receitas sociais.

Está conforme o original.

26 de Dezembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Paulo Jorge
Domingues da Silva Passos. 3000130513

CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO EXTREMO
Certifico que, por escritura lavrada em 23 de Dezembro de 2003,

exarada a fls. 75 e seguintes do livro de notas n.º 128-D, do Cartó-
rio Notarial de Vila Pouca de Aguiar, foi constituída uma associação
de solidariedade social denominada Centro Social Nossa Senhora do
Extremo, com sede no lugar de Tourencinho, freguesia de Telões,
concelho de Vila Pouca de Aguiar.

A associação tem por fins apoiar a população carenciada, desen-
volver actividades de carácter social, com apoio à infância e tercei-
ra idade. Para a realização dos seus fins propõe-se criar e manter as
seguintes actividades:

a) Implementar centros comunitários com actividades sociais de
apoio à infância e terceira idade;

b) Promover a criação de centros de actividades de tempos li-
vres;

c) Promover a criação de centro de dia;
d) Promover o apoio domiciliário à população;
e) Promover acções de formação em especial para a população

em risco e em situação de exclusão social e económica, desemprega-
dos e com baixa escolaridade;

f) Organizar, promover, desenvolver e dinamizar actividade de
apoio a outras problemáticas emergentes.

A associação é constituída por tempo indeterminado.
O património social financia-se pelas seguintes receitas:
a) O produto das jóias e quotas dos associados;
b) As comparticipações dos utentes;
c) Os rendimentos de bens próprios;
d) As doações, legados e heranças e respectivos rendimentos;
e) Os subsídios do Estado ou de organismos ou subscrições;
f) Os donativos e produtos de festas ou subscrições;
g) Outras receitas.
Os órgãos da associação são a assembleia geral, a direcção e o

conselho fiscal.
A associação obriga-se pelas assinaturas conjuntas de quaisquer três

membros da direcção, ou as assinaturas conjuntas do presidente e
tesoureiro. Nas operações financeiras são obrigatórias as assinaturas
conjuntas do presidente e tesoureiro. E nos actos de mero expedien-
te bastará a assinatura de qualquer membro da direcção.

Está conforme.

4 de Janeiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.). 3000130600



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 65 � 17 de Março de 2004 5882-(7)

ASSOCIAÇÃO CASA DE POUSADA DE S. PEDRO

Certifico que, por escritura de hoje, exarada de fl. 109 a fl. 109 v.º
do livro de escrituras diversas n.º 32-B, do 1.º Cartório Notarial de
Vila Nova de Famalicão, a cargo do notário, licenciado Rui Sérgio
Teixeira dos Santos, foi constituída uma associação, sem fins lucra-
tivos nem políticos, com a denominação em epígrafe, com sede no
lugar de Pousada, freguesia de Santa Eulália, concelho de Arouca,
que durará por tempo indeterminado, tendo por objecto a promo-
ção e defesa da vida humana e da família e dos valores éticos tradi-
cionais na área sócio-geográfica da sua actividade, bem como do
património histórico e familiar existente, e concorrendo os associa-
dos para o património social mediante o pagamento de uma quota
anual.

Mais certifico que a mesa da assembleia geral é composta por um
presidente e um secretário, a direcção é composta por um presiden-
te e dois vogais, sendo o conselho fiscal composto por um presiden-
te e dois vogais.

Está conforme e confere com o original na parte transcrita.

31 de Dezembro de 2003. � O Notário, Rui Sérgio Teixeira dos
Santos. 3000130609

SPCAL � SOCIEDADE PORTUGUESA DE CIÊNCIAS
EM ANIMAIS DE LABORATÓRIO

Certifico que, por escritura de 18 de Dezembro de 2003, lavrada
a fl. 38 do livro n.º 262-D, do 4.º Cartório Notarial de Coimbra, a
cargo da notária, licenciada Maria Dina de Freitas Alves Martins,
foi constituída uma associação particular de solidariedade social, sem
fins lucrativos, com a denominação em epígrafe, abreviadamente
designada por SPCAL, com sede no Laboratório de Farmacologia da
Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra.

A associação tem por objectivo, na generalidade, racionalizar e
optimizar a utilização de animais de laboratório com vista à promo-
ção de saúde e bem-estar humana e animal, e, por outro lado, fo-
mentar a interdisciplinaridade e cooperação entre os profissionais
envolvidos na utilização de animais de laboratório.

Na especialidade, implementar e difundir um conjunto de princí-
pios éticos e comportamentais relacionados com a utilização de
animais de laboratório, bem como, promover a pesquisa e proceder
à divulgação de conhecimentos relativos à biologia e patologia dos
animais de laboratório; desenvolver esforços no sentido de limitar
quantitativamente a utilização de animais de laboratório, estimulan-
do para o efeito o recurso a métodos alternativos; promover junto
da autoridade ou autoridades competentes a criação de quadros téc-
nicos qualificados no âmbito da experimentação animal; transmitir
o pensamento e os interesses dos profissionais envolvidos na ciên-
cia em animais de laboratório junto de organismos, entidades públi-
cas e privadas, incluindo o público em geral; desempenhar um papel
activo em relação a todas as matérias julgadas oportunas, de que é
exemplo a legislação que existe e ou que venha a existir relativa-
mente à regulamentação da utilização de animais de laboratório;
desenvolver e apoiar a interdisciplinaridade inerente à utilização de
animais de laboratório; estabelecer relações com entidades nacionais
e internacionais dedicadas a fins análogos; utilizar todos os meios ao
seu alcance para que os membros da SPCAL, no exercício da sua
profissão, prossigam os objectivos da associação com competência
e dignidade; difundir, através da promoção de colóquios, grupos de
trabalho, etc., todas as informações técnicas e científicas relativas à
correcta utilização de animais de laboratório; e executar todas as
medidas adoptadas em assembleia geral.

São associados fundadores da SPCAL todos os profissionais en-
volvidos na elaboração e desenvolvimento de estudos científicos e
investigação com animais de laboratório; efectivos, os fundadores e
aqueles que reunirem as condições acima referidas e a partir do
momento de aceitação do pedido de admissão; estudantes, os alunos
de licenciatura, mestrado ou doutoramento, ou de outro tipo de pós-
-graduação, que manifestem interesse, que reúnam as condições exi-
gidas aos accionistas fundadores e que seja aceite a sua admissão; e
agregados, os indivíduos, colectividades ou instituições que tendo
prestado serviços ou auxílio de qualquer espécie à SPCAL venham a
ser considerados relevantes.

Perdem a qualidade de associados aqueles que não paguem a sua
quota anual durante dois exercícios consecutivos e a falta de paga-
mento da quota anual durante o ano civil a que a mesma respeita
determina a suspensão automática dos direitos dos associados e po-
dem ser excluídos de membros da associação após deliberação da
assembleia geral, em virtude do não pagamento durante dois anos

sucessivos, no seguimento de informação prestada pelo tesoureiro
ao próprio associado e à direcção e no seguimento de decisão da
direcção após análise pormenorizada do processo em causa.

A sua duração é por tempo indeterminado.

Está, na parte respeitante, em conformidade com o original.

18 de Dezembro de 2003. � A Ajudante, Maria José Lopes Mon-
tes André. 3000130619

ASSOCIAÇÃO CULTURAL DESPORTIVA E SOCIAL
ALMOFALENSE

Certifico que, no Cartório Notarial de Figueira de Castelo Rodrigo,
a cargo da notária, licenciada Ana Maria Monteiro Correia Marques
Tavares, se encontra exarada uma escritura, lavrada em 5 de Janeiro
de 2004, a fls. 67 e seguintes do livro de notas para escrituras diver-
sas n.º 45-D, de alteração de estatutos da associação denominada
Associação Cultural Desportiva e Social Almofalense, com sede na
freguesia de Almofala, concelho de Figueira de Castelo Rodrigo,
pessoa colectiva n.º 503090727, relativamente ao objecto que pas-
sa a ser o seguinte:

1 � A Associação Cultural Desportiva e Social Almofalense tem
por objectivos promover o melhor aproveitamento dos tempos li-
vres dos seus associados e familiares, procurando desenvolver as
seguintes iniciativas:

a) Realização de conferências e palestras culturais, organização
de cursos de formação, criação e direcção de bibliotecas;

b) Orientação de visitas de estudo a locais de interesse educativo,
passeios, excursões, viagens e manifestações de carácter cultural,
desportivo, recreativo e social.

2 � Fomentar a solidariedade social, designadamente no que diz
respeito ao acolhimento dos escalões etários mais avançados e o seu
âmbito de acção abrange a freguesia de Almofala, concelho de Fi-
gueira de Castelo Rodrigo.

Está conforme.

5 de Janeiro de 2004. � A Notária, Ana Maria Monteiro Correia
Marques Tavares. 3000130647

CRIT � CENTRO DE REABILITAÇÃO E INTEGRAÇÃO
TORREJANO

Certifico que, por escritura de 14 de Julho de 2003, lavrada a
fls. 56 e seguintes do livro de notas para escrituras diversas n.º 156-F,
do 1.º Cartório Notarial de Tomar, foi rectificado o § 1.º do ar-
tigo 11.º dos estatutos da associação denominada CRIT � Centro
de Reabilitação e Integração Torrejano, com sede na Avenida do
Bom Amor, Casal das Vinhas Mortas, Torres Novas.

ARTIGO 11.º

§ 1.º:
1 � A assembleia geral é convocada por meio de aviso postal,

expedido para cada um dos associados com a antecedência mínima
de oito dias; no aviso indicar-se-á o dia, a hora e o local da reunião
e a respectiva ordem do dia.

2 � São anuláveis as deliberações tomadas sobre a matéria estra-
nha à ordem do dia, salvo se todos os associados comparecerem à
reunião e todos concordarem com o aditamento.

3 � A comparência de todos os associados sanciona quaisquer
irregularidades da convocação, desde que nenhum deles se oponha à
realização da assembleia.

É certidão de teor parcial que extraí e vai conforme o original a
que me reporto, declarando que da parte omitida nada há em con-
trário que modifique, condicione, altere ou prejudique a parte trans-
crita.

5 de Janeiro de 2004. � A Ajudante Principal, Eugénia Maria
Vieira Arrabaça. 3000130648

ASSOCIAÇÃO CÍVICA DEMOCRACIA ABERTA

Sede: Avenida da República, 47, 4.º, esquerdo,
Nossa Senhora de Fátima, Lisboa

Certifico, narrativamente, que, por escritura de 30 de Dezembro
de 2003, lavrada de fl. 97 a fl. 98 do livro de notas para escrituras
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diversas n.º 529-I, do 12.º Cartório Notarial de Lisboa, a cargo do
notário, licenciado Manuel d�Assunção Casalta, foi constituída por
tempo indeterminado a associação com a denominação e sede em
epígrafe, que tem por objecto promover estudos de intervenção no
domínio político e social tendentes a criar um estado de espírito
favorável à regeneração e modernização da sociedade portuguesa e
que estimulem a reorganização do Estado, tendo em vista a preser-
vação de valores morais, de desenvolvimento, de processo, do aces-
so e difusão da cultura para todos, bem como da solidariedade entre
povos, promover acções para que se desenvolvam na sociedade por-
tuguesa concepções de liberdade e solidariedade social.

Podem ser membros da associação todas as pessoas que estejam
inequivocamente interessadas em prosseguir o objectivo associativo.

Perdem a qualidade de associados, os que se demitirem, os excluí-
dos por decisão da direcção, em virtude da prática de actos contrá-
rios aos objectivos da associação, ou susceptíveis de afectar grave-
mente o seu bom nome e reputação, e, ainda, os associados que tendo
em débito a contribuição estabelecida em assembleia geral, não efec-
tuem o pagamento dentro do prazo que lhe for fixado.

Vai conforme.

30 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Hele-
na Correia dos Santos Dias Gonçalves. 3000130976

C. A. S. � CENTRO DE APOIO SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS
DA CÂMARA MUNICIPAL DO CARTAXO

Certifico, narrativamente, que, por escritura de hoje, exarada de
fl. 96 a fl. 96 v.º do livro de notas n.º 563-A, do Cartório Notarial
do Cartaxo, foi constituída uma associação sem fins lucrativos de-
nominada C. A. S. � Centro de Apoio Social dos Funcionários da
Câmara Municipal do Cartaxo, com duração por tempo indetermi-
nado, com sede em edifício ou instalações da Câmara Municipal do
Cartaxo, na freguesia e concelho do Cartaxo, tem por objecto so-
cial a associação de funcionários da Câmara Municipal do Cartaxo,
com o fim de proporcionar aos associados benefícios de carácter eco-
nómico-social, cultural, recreativo e desportivo, sem fins lucrativos.

 Podem ser associados, desde que se inscrevam, todos os funcio-
nários do quadro de pessoal da Câmara Municipal do Cartaxo, no
exercício das suas funções, ou na situação de reformados, aposenta-
dos, desde que efectuem ou tenham efectuado descontos para a ADSE.

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2003. � A Ajudante, Maria Rosa Palma
Perestrelo Caldas. 3000130984

CENTRO DE CONVÍVIO DE VALE D�OCA

Certifico, narrativamente, que, por escritura de 16 de Dezembro
de 2003, lavrada de fl. 137 a fl. 137 v.º do livro de notas para escri-
turas diversas n.º 58-D, do Cartório Notarial de Aljustrel, foi cons-
tituída uma associação denominada Centro de Convívio de Vale
d�Oca, tem a sua sede no Bairro de Vale d�Oca, 764, na vila, fregue-
sia e concelho de Aljustrel, a qual tem por objecto promover e pro-
porcionar aos moradores dos bairros mineiros de Vale d�Oca e de
Santa Bárbara, o convívio, o lazer, o desporto e a cultura.

São órgãos da associação a assembleia geral, o conselho fiscal e a
direcção.

Está conforme.

16 de Dezembro de 2003. � A Ajudante, Maria da Graça de
Assunção Brito Belchior. 3000131239

ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO É VIDA

Certifico que, por escritura de 13 de Janeiro de 2004, lavrada a
fl. 129 do livro de notas para escrituras diversas n.º 383-C, do 2.º
Cartório Notarial de Loulé, a cargo da notária, licenciada Soledade
Maria Pontes de Sousa Inês, foi rectificada a escritura de constitui-
ção de associação, com a denominação em epígrafe, quanto aos seus
estatutos, nomeadamente, no sentido de passar a constar que de facto
a associação Movimento é Vida é uma associação apolítica, sem fins
lucrativos e de solidariedade social, que vai ter a sua sede provisória
em Loulé, na Avenida de José da Costa Mealha, 146, 3.º, esquerdo,
freguesia de São Clemente, concelho de Loulé, podendo ser mudada

para qualquer outra localidade do Algarve, podendo abrir sucursais
e delegações, onde entender, mediante deliberação da assembleia
geral.

São órgãos directivos a assembleia geral, a direcção e o conselho
fiscal.

Está conforme.

13 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 3000131309

ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES E PESCADORES
DA ALDEIA NOVA DA FAVELA

Certifico, narrativamente, que, por escritura lavrada hoje, de fl. 6 a
fl. 12 v.º do livro de notas para escrituras diversas n.º 97-C, do Car-
tório Notarial de Almodôvar, a cargo do notário, licenciado Rui
Manuel Ferreira da Cruz, foi constituída uma associação sem fins
lucrativos, com a denominação em epígrafe e sede no Centro Cultu-
ral e Recreativo Favelense, no lugar de Aldeia Nova da Favela (cai-
xa postal n.º 13), freguesia e concelho de Ourique, a qual tem por
objecto fomentar o ordenamento, exploração da caça e administra-
ção de zonas de caça e pesca; promover o exercício da caça e da
pesca desportivas; promover a formação de caçadores e pescadores.

São órgãos da associação a assembleia geral, a direcção e o con-
selho fiscal.

O mandato dos órgãos sociais é de três anos, devendo proceder-se
à sua eleição no mês de Dezembro do último ano de cada triénio.

À direcção cabe representar a associação, ficando a mesma vali-
damente obrigada, em todos os actos e contratos, com a assinatura
conjunta de dois membros da direcção, obrigatoriamente, o presi-
dente e o tesoureiro e, na falta destes, as assinaturas de quaisquer
três membros da direcção.

Está conforme o original.

9 de Janeiro de 2004. � A Ajudante, Rosa Paula Guerreiro Pa-
leta. 3000131311

FUNDAÇÃO D. XIMENES BELO � NOBEL DA PAZ 1996

Certifico que, por escritura de 11 de Dezembro de 2003, lavrada
a fl. 80 do livro de notas n.º 458-L, do 20.º Cartório Notarial de
Lisboa, a cargo da notária, Isabel Catarina Portela Guimarães Neto
Ferreira, foi rectificada a Fundação D. Ximenes Belo � Nobel da
Paz 1996, constituída por escritura de 8 de Novembro de 2000,
exarada a fl. 38 do livro de notas n.º 412-A deste Cartório, no sen-
tido de que a dotação patrimonial da mesma e de 311 186 euros e
5 cêntimos e não como consta da referida escritura, rectificando ainda
a citada escritura eliminando o capítulo V e o seu artigo 19.º dos
estatutos, e rectificando os artigos 4.º, n.º 1, 5.º, n.º 2, alínea c), 7.º,
n.os 1 e 2, 8.º, n.os 1 e 8, 10.º, n.os 2 e 3, 11.º, alínea f), e 18.º,
mantendo-se em tudo o mais que dela consta.

Está conforme o original.

11 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Lucinda Ma-
ria Lourenço da Mata Mendes Martins. 3000131326

ASSOCIAÇÃO DOS CO-PROPRIETÁRIOS, CONDOMÍNIO
DAS PALMEIRAS DE AGUALVA DE CIMA, POCEIRÃO

Certifico que, por escritura de 14 de Janeiro de 2004, lavrada a
fls. 25 e seguintes do livro de notas n.º 94-G, do Cartório Notarial
do Seixal, a cargo do notário, licenciado João António Pinto Diniz
Ferreira, foi constituída a associação com a denominação em epí-
grafe, com sede provisória no Apartado 4, Agualva de Cima, conce-
lho de Palmela.

A associação tem por objectivos a defesa e desenvolvimento de
actividades urbanísticas.

Os direitos e obrigações dos associados, suas categorias, condições
de admissão e exclusão, constarão de um regulamento interno, cuja
aprovação e alteração são da exclusiva competência da assembleia
geral.

Este extracto está, na parte respeitante, em conformidade com o
original.

14 de Janeiro de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000131416
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ASSOCIAÇÃO RAIZ DA QUINTA DO CONDE

Certifico que, por escritura lavrada em 12 de Janeiro de 2004, a
fl. 34 do livro de notas n.º 529-A, do Cartório Notarial de Sesimbra,
a cargo do notário, licenciado Miguel Nuno Peixoto de Carvalho
Dias, foi constituída uma associação sem fins lucrativos, denomina-
da Associação Raiz da Quinta do Conde, com sede na Rua de Damião
de Góis, lote 1667, Quinta do Conde, freguesia da Quinta do Conde,
concelho de Sesimbra, e que durará por tempo indeterminado.

A associação tem como objectivo desenvolver o sentido de cida-
dania, cooperando e participando numa sociedade mais responsável
e atenta aos fenómenos que a envolvem, contribuindo para uma
maior consciencialização dos problemas sócio-culturais, ambientais
e urbanísticos, desenvolvendo actividades de cariz social, cultural e
recreativo, que materializem estes objectivos e estabelecendo inter-
câmbios com associações e organismos afins. Constituem fundos da
associação as receitas provenientes das quotizações dos seus associa-
dos.

Poderão ser associados todas as pessoas individuais ou colectivas
que se identifiquem com o definido nos estatutos.

A qualidade de associado poderá ser retirada em caso de compor-
tamento lesivo dos interesses da associação.

Está conforme.

12 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Luísa Emília
Anselmo Lobo Graça. 3000131498

ABREU & CIPRIANO, AUDITORES, SROC

Certifico que, por escritura de 13 de Janeiro de 2004, iniciada a
fl. 72 do livro de escrituras diversas n.º 103-G, do Cartório Notarial
de Benavente, a cargo da notária, licenciada Maria Heloísa Bravo e
Pereira da Silva, foi alterado o pacto social da sociedade civil de
revisores oficiais de contas denominado Carlos Abreu, João Cipriano
e Associados � Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, em que
houve cessão de quota e alteração de pacto, de cujos estatutos passa
a constar o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Abreu & Cipriano, Auditores,
SROC, e tem a sua sede em Lisboa, na Alameda de D. Afonso Hen-
riques, 21, 2.º, freguesia de São Jorge de Arroios.

2 � A sociedade poderá abrir delegações, sucursais ou filiais de
apoio à sua actividade no País e no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços profissionais
especializados no âmbito da legislação relativa aos revisores oficiais
de contas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros, acha-
-se dividido nas seguintes quotas:

João Amaro Santos Cipriano, que está inscrito sob o n.º 631 da
Lista dos Revisores Oficiais de Contas, uma quota no valor nominal
de 2000 euros e uma quota no valor nominal de 1000 euros;

Carlos Alberto Antunes de Abreu, que está inscrito sob o n.º 761 da
Lista dos Revisores Oficiais de Contas, uma quota no valor nominal
de 2000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e a representação da sociedade são confia-
das aos administradores eleitos em assembleia geral.

2 � Para obrigar a sociedade é bastante a intervenção de um
administrador, excepto para os seguintes actos, nos quais a inter-
venção de todos os administradores é necessária:

a) Celebração de contratos de arrendamento;
b) Obtenção de empréstimos;
c) Alienação e oneração de bens móveis;
d) Início de procedimentos judiciais que não sejam os procedi-

mentos de rotina para a cobrança de dívidas.
3 � São desde já designados administradores os sócios Carlos

Alberto Antunes de Abreu e João Amaro Santos Cipriano.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas apenas é livre entre sócios; em relação a não
sócios a cessão carece do consentimento da sociedade; nas cessões
onerosas a sociedade goza do direito de preferência, mediante deli-
beração tomada por unanimidade de todos os sócios.

ARTIGO 6.º

A participação nos resultados e a atribuição da matéria colectável
a cada sócio, para efeitos da aplicação do artigo 6.º do Código do
IRC no que concerne à transparência fiscal serão deliberadas por
unanimidade da assembleia geral.

ARTIGO 7.º

Em tudo o mais vigorarão as disposições legalmente aplicáveis às
sociedades de revisores oficiais de contas e o Código Civil.

14 de Janeiro de 2004. � A Ajudante, Ana Maria Duarte Sousa
Silva. 3000131509

ASSOCIAÇÃO DE ANDEBOL DE PORTALEGRE

Certifico que, por escritura lavrada em 21 de Janeiro de 2004, a
fl. 58 do livro de notas para escrituras diversas n.º 38-A, do Cartó-
rio Notarial de Monforte, a cargo da notária, Nélia Carla Henriques
Ferreira, foram alterados os estatutos da associação denominada
Associação de Andebol de Portalegre, com sede na Avenida do Bra-
sil, freguesia de São Lourenço, concelho de Portalegre, com duração
ilimitada, sem fins lucrativos e tem por objecto fomentar, regula-
mentar e dirigir a prática do andebol no Distrito de Portalegre, pro-
mover e defender os legítimos direitos dos clubes filiados e dos res-
pectivos atletas, estabelecer e manter relações com outras associações
de andebol, do País e do estrangeiro, devidamente reconhecida pela
Federação de Andebol de Portugal, com o objectivo de promover
encontros inter-regionais.

É absolutamente interdita a participação da Associação de Andebol
de Portalegre em qualquer manifestação de carácter político ou re-
ligioso.

Os sócios serão admitidos e excluídos em conformidade com o
disposto no regulamento geral interno.

São órgãos da Associação de Andebol de Portalegre a assembleia
geral, a direcção e o conselho fiscal.

É de quatro anos o período de duração do mandato dos órgãos
estatutários e coincidirá com os ciclos olímpicos, salvo quando ou-
tra for estabelecida de harmonia com a legislação em vigor.

Conferida, está conforme.

21 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, João Manuel
Martins Cristóvão. 3000131625

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE KEMPO

Nos termos do n.º 2 do artigo 168.º do Código Civil, certifico que,
por escritura de 6 de Janeiro de 2004, a fl. 116 do livro de notas
n.º 342-A, do 1.º Cartório Notarial de Faro, a cargo da notária, li-
cenciada Maria Lúcia Gonçalves Lopes, foi lavrada uma escritura de
alteração parcial de estatutos da associação denominada Associação
Portuguesa de Kempo, com sede na Rua do Engenheiro Adelino
Amaro da Costa, lote 13, cave, na freguesia da Sé, concelho de Faro,
cujos objectivos são difundir em Portugal e junto de entidades na-
cionais e internacionais a prática de Kempo através de meditação,
reflexão e da prática desportiva, recreativa e cultural de artes orien-
tais.

Está conforme o original na parte transcrita.

6 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Arlinda de
Guadalupe Lopes da Cruz Pires. 3000131742

ASSOCIAÇÃO DE CAÇA ALTO DA BEZERRA

Certifico que, por escritura de hoje, lavrada a fls. 104 e seguintes
do livro de notas para escrituras diversas n.º 42, do Cartório Nota-
rial da Guarda, foi constituída uma associação com a denominação
Associação de Caça Alto da Bezerra, com sede no Bairro do Chão
do Freixo, freguesia de Trinta, concelho da Guarda, e durará por tem-
po indeterminado a contar desta data, que tem por fim e como ob-
jecto constituir uma zona de caça associativa, promover e defender
o associativismo entre os caçadores, fomentar e defender as espé-
cies cinegéticas desenvolvendo acções de repovoamento e outras na
defesa do património cinegético local, cujos órgãos sociais são a as-
sembleia geral, a direcção e o conselho fiscal.

27 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 3000132246
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ASSOCIAÇÃO DE CAÇA E PESCA DE URRÔ

Certifico que, por escritura pública outorgada em 11 de Fevereiro
de 2004, lavrada a fl. 77 do livro de notas para escrituras diversas
n.º 277-B, do Cartório Notarial de Arouca, a cargo da notária, li-
cenciada Maria de Lurdes Carvalho Martins da Silva, foi alterado o
artigo 2.º dos estatutos da associação denominada Associação de Caça
e Pesca de Urrô, com sede no lugar de Lourosa de Matos, freguesia
de Urrô, concelho de Arouca, titular do cartão de identificação de
pessoa colectiva n.º 506516571, cujo teor é o seguinte:

ARTIGO 2.º

Gerir zonas de caça de interesse associativo ou participar na ges-
tão de zonas de caça de interesse nacional ou municipal, prosseguin-
do, designadamente, os seguintes fins: ter finalidade recreativa e
formativa dos caçadores, contribuindo para o fomento dos recursos
cinegéticos e para a prática ordenada e melhoria do exercício da
caça; fomentar e zelar pelo cumprimento das normas legais sobre a
caça; promover ou apoiar cursos ou outras acções de formação ten-
dentes à apresentação dos candidatos associados aos exames para
obtenção de carta de caçador; promover ou apoiar cursos ou outras
acções de formação ou reciclagem sobre gestão de zonas de caça e
conservação da fauna e dos seus habitat; procurar harmonizar os
interesses dos caçadores com os dos proprietários, agricultores, pro-
dutores florestais ou outros cidadãos interessados na conservação da
fauna, preconizando as acções que para o efeito tenham por conve-
niente: pesca nas águas interiores, sua gestão com a devida consti-
tuição de concessões de pesca desportiva e outras figuras de ordena-
mento previsto na lei.

Está conforme.

11 de Fevereiro de 2004. � A Ajudante, Maria Adelina dos San-
tos. 3000132375

APECEF � ASSOCIAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO,
CULTURA E FORMAÇÃO

Certifico, narrativamente, que, por escritura de 4 de Fevereiro de
2004, lavrada a fl. 20 do livro de notas para escrituras diversas
n.º 950-B, do 4.º Cartório Notarial de Lisboa, a cargo do notário,
licenciado Carlos Henrique Ribeiro Melon, foi outorgada uma escri-
tura de alteração dos estatutos da associação sem fins lucrativos, por
tempo indeterminado, denominada APECEF � Associação para a
Educação, Cultura e Formação, instituição particular de solidarieda-
de social, com sede na Rua do Professor Lima, 133, 1070-212 Lis-
boa, na qual foi alterado o n.º 1 do artigo 2.º dos estatutos, o qual
passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

1 � A associação tem a sua sede em Lisboa, na Rua do Professor
Lima Basto, 133, 1070-212.

2 � (Mantém a redacção anterior.)

6 de Fevereiro de 2004. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000132571

ASSOCIAÇÃO DE DADORES BENÉVOLOS
DE SANGUE DE VIZELA

Certifico que, por escritura lavrada em 26 de Março de 1997,
no 1.º Cartório Notarial de Guimarães, a cargo da notária, Maria
Odete Freitas Ribeiro, iniciada a fl. 38 do livro de escrituras diversas
n.º 208-D, foi constituída uma associação, a partir daquela data e
por tempo indeterminado, com a denominação Associação de
Dadores Benévolos de Sangue de Vizela, com sede no Hospital das
Caldas de Vizela, da actual freguesia de São Miguel das Caldas de Vizela,
do concelho de Vizela, cujo objecto específico é a angariação de
dadores de sangue para o Hospital de Guimarães e para o Instituto
Português de Sangue, podendo associar-se todos os indivíduos que
preencham os requisitos legais e desejem assumir essa qualidade.

Qualquer membro da associação pode ser excluído por motivo de
grave e culposa violação dos estatutos, nomeadamente, no que diz
respeito aos princípios da dádiva desinteressada de sangue.

Está conforme.

19 de Fevereiro de 2004. � A Ajudante, Otília Teixeira Morais
Cardoso de Miranda. 3000132711

NECTAR � NÚCLEO DE ESTUDOS DE CIÊNCIAS
E TECNOLOGIA DO AMBIENTE

CAPÍTULO I

Princípios gerais

ARTIGO 1.º

Constituição, denominação e sede

É constituída por tempo indeterminado, nos termos previstos no
Código Civil e demais legislação, uma associação de carácter juvenil
sem fins lucrativos, denominada NECTAR � Núcleo de Estudos de
Ciências e Tecnologia do Ambiente, com sede na Rua do Campo
Alegre, 357, freguesia de Massarelos, concelho do Porto.

ARTIGO 2.º

Objectivo social

A associação tem por objectivo:
a) Recolha e difusão de informação na área do ambiente;
b) Fomentar a acção dos seus sócios para o desenvolvimento de

actividades científicas nesta área;
c) Informar e fomentar os seus sócios e comunidade civil dos

assuntos relacionados com o ambiente;
d) Participar em acções relacionadas com o ambiente.

ARTIGO 3.º

Actividades

No prosseguimento do seu objectivo a associação desenvolverá,
nomeadamente, as seguintes actividades:

a) Elaborar estudos e pareceres, assumir posições públicas, divul-
gar trabalhos realizados por todos os sócios e sensibilização da po-
pulação;

b) Associar-se a cooperar com associações ou organismos congé-
neres ou afins;

c) Estudo dos problemas ambientais com que nos debatemos;
d) Qualquer actividade que a direcção considere relacionada com

os seus objectivos.
Toda a actividade da associação será desenvolvida numa perspec-

tiva apartidária podendo colaborar com outras associações da região,
do País e do estrangeiro, que prossigam os mesmos fins.

ARTIGO 4.º

Dos associados

1 � Podem ser associados do NECTAR � Núcleo de Estudos de
Ciências e Tecnologia do Ambiente, todas as pessoas que se identi-
ficam com os presentes estatutos, cumpram os seus regulamentos
internos, paguem a jóia de admissão e mantenham as quotas em dia.

2 � O NECTAR � Núcleo de Estudos de Ciências e Tecnologia
do Ambiente compreende as seguintes categorias de sócios:

a) Fundadores;
b) Efectivos;
c) Aderentes;
d) Honorários.

ARTIGO 5.º

Direitos e deveres dos associados

1 � Os associados do NECTAR � Núcleo de Estudos de Ciências
e Tecnologia do Ambiente têm direito a:

a) Participar na vida e actividades da associação, nomeadamente,
nas assembleias gerais, com direito a voto;

b) Eleger e ser eleito para os órgãos sociais;
c) Propor a admissão de novos associados;
d) Usufruir de todas as regalias inerentes à qualidade de sócio.
2 � Os associados têm como deveres:
a) Contribuir para a prossecução dos fins que a associação se pro-

põe;
b) Cumprir os estatutos e os regulamentos internos;
c) Pagar as quotas nos termos e prazos fixados;
d) Participar nas actividades e nas assembleias gerais;
e) Exercer com zelo e dedicação os cargos sociais para os quais

forem eleitos.
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CAPÍTULO II

Dos órgãos

ARTIGO 6.º

Órgãos

1 � São órgãos sociais do NECTAR � Núcleo de Estudos de
Ciências e Tecnologia do Ambiente a assembleia geral, a direcção e
o conselho fiscal.

2 � A duração do mandato é de um ano.
3 � A convocação e a forma de funcionamento da direcção e

conselho fiscal é regida pelo artigo 171.º do Código Civil:

«ARTIGO 171.º

Convocação e funcionamento do órgão
da administração e do conselho fiscal

1 � O órgão da administração e o conselho fiscal são convoca-
dos pelos respectivos presidentes e só podem deliberar com a pre-
sença da maioria dos seus titulares.

2 � Salvo disposição legal ou estatutária em contrário, as delibe-
rações são tomadas por maioria de votos dos titulares presentes, tendo
o presidente, além do seu voto, direito a voto de desempate.»

ARTIGO 7.º

Assembleia geral

1 � A assembleia geral é composta por todos os sócios no pleno
gozo dos seus direitos, sendo a sua mesa composta por um presiden-
te, um vice-presidente e um secretário.

2 � A convocação, a forma de convocação e funcionamento da
assembleia geral são regulados pelos artigos 173.º, 174.º e 175.º do
Código Civil:

«ARTIGO 173.º

Convocação da assembleia

1 � A assembleia geral deve ser convocada pela administração
nas circunstâncias fixadas pelos estatutos e, em qualquer caso, uma
vez em cada ano para aprovação do balanço.

2 � A assembleia será ainda convocada sempre que a convoca-
ção seja requerida, com um fim legítimo, por um conjunto de asso-
ciados não inferior à quinta parte da sua totalidade, se outro número
não for estabelecido nos estatutos.

3 � Se a administração não convocar a assembleia nos casos em
que deve fazê-lo, a qualquer associado é lícito efectuar a convoca-
ção.

ARTIGO 174.º

Forma de convocação

1 � A assembleia geral é convocada por meio de aviso postal,
expedido para cada um dos associados com a antecedência mínima
de oito dias; no aviso indicar-se-á o dia, a hora e o local da reunião
e a respectiva ordem do dia.

2 � São anuláveis as deliberações tomadas sobre matéria estra-
nha à ordem do dia, salvo se todos os associados comparecerem à
reunião e todos concordarem com o aditamento.

3 � A comparência de todos os associados sanciona quaisquer
irregularidades da convocação, desde que nenhum deles se oponha à
realização da assembleia.

ARTIGO 175.º

Funcionamento

1 � A assembleia geral não pode deliberar, em primeira convo-
cação, sem a presença de metade, pelo menos, dos seus associados.

2 � Salvo o disposto nos números seguintes, as deliberações são
tomadas por maioria absoluta dos associados presentes.

3 � As deliberações sobre alterações dos estatutos exigem o voto
favorável de três quartos do número de associados presentes.

4 � As deliberações sobre a dissolução ou prorrogação da pessoa
colectiva requerem o voto favorável de três quartos do número de
todos os associados.

5 � Os estatutos podem exigir um número de votos superior ao
fixado nas regras anteriores.

3 � Compete à assembleia geral:
a) Eleger a sua mesa, a direcção e o conselho fiscal;
b) Deliberar sobre o relatório de actividades e contas de cada

exercício anual apresentados pela direcção, com o parecer do con-
selho fiscal;

c) Deliberar sobre as linhas gerais de actuação da associação e sobre
o plano e orçamento anual proposto pela direcção;

d) Alterar os estatutos por maioria de, pelo menos, três quartos
dos associados;

e) Aprovar os regulamentos internos;
f) Deliberar sobre a integração da associação em pessoas colecti-

vas de grau superior, como sejam as federações;
g) Fixar a jóia e a quota dos associados, sob proposta da direcção;
h) Deliberar sobre outros assuntos internos da associação que cons-

tem da ordem de trabalhos;
i) Destituir os titulares dos órgãos da associação;
j) Autorizar a associação a demandar os administradores por fac-

tos praticados no exercício do seu cargo.»

ARTIGO 8.º

Direcção

1 � A direcção é o órgão executivo da associação, sendo consti-
tuída por um mínimo de três elementos e um máximo de nove, sem-
pre em número ímpar, onde deve constar o presidente, um secretá-
rio e um tesoureiro.

2 � A direcção é investida de todos os poderes de admissão e
gestão da associação, tendo em vista a realização dos seus fins, com-
petindo-lhes, nomeadamente:

a) Representar a associação em todos os actos e contratos, em
grupo e fora dele;

b) Desenvolver as actividades aprovadas ao seu plano;
c) Elaborar anualmente e submeter ao parecer do conselho fiscal

e à aprovação da assembleia geral o relatório de contas do ano, bem
como o plano de actividades e orçamento para o ano seguinte;

d) Admitir novos associados;
e) Aceitar subsídios, doações, heranças ou legados;
f) Exercer as demais competências previstas ao regulamento in-

terno e que a assembleia geral nela delegou.

ARTIGO 9.º

Conselho fiscal

1 � O conselho fiscal é o órgão de fiscalização e controlo da
associação, sendo composto por um presidente, um relator e um
secretário.

2 � Compete em especial ao conselho fiscal:
a) Examinar a documentação e a escrita da associação;
b) Emitir parecer sobre o relatório de contas do ano anterior;
c) Acompanhar a actividade da associação;
d) Dar parecer sobre quaisquer outros assuntos que sejam presen-

tes à sua apreciação.
ARTIGO 10.º

Receitas

Constituem receitas da associação:
a) As jóias e quotas pagas pelos associados que forem fixadas pela

assembleia geral;
b) Receitas provenientes das actividades e serviços prestados;
c) Fundos, donativos ou legados que sejam concedidos;
d) Subsídios e donativos de entidades públicas ou privadas.

CAPÍTULO III

Alteração dos estatutos e dissolução da associação

ARTIGO 11.º

Alteração dos estatutos

Os estatutos da associação só podem ser alterados por deliberação
de, pelo menos, três quartos dos associados presentes em assembleia
geral convocada expressamente para o efeito.

ARTIGO 12.º

Dissolução

1 � A associação só poderá ser dissolvida em assembleia geral,
expressamente convocada para o efeito, que deliberará por maioria
de três quartos dos associados.

2 � Quanto à deliberação sobre a forma de aplicação dos fundos
e património, será nomeada uma comissão liquidatária para execu-
tar a mesma.
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ARTIGO 13.º

Disposições finais

Todos os casos omissos estatutariamente serão resolvidos nos
termos das disposições legais aplicáveis às associações, das normas
regulamentares internas e pelas deliberações da assembleia geral.

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2004. � (Assinaturas ilegíveis.) 3000132934

ASSOCIAÇÃO JUVENIL RERUM NOVARUM

Cópia extraída do documento da Associação Juvenil Rerum Novarum
designado por estatutos (de acordo com o n.º 1 do artigo 4.º da Lei
n.º 6/2002):

CAPÍTULO I

ARTIGO 1.º

Natureza, âmbito de actuação e sede

A Associação Juvenil Rerum Novarum, adiante designada por As-
sociação, é uma associação juvenil, constituída por todos os jovens
que comungam dos objectivos definidos nestes estatutos, tem a sua
sede provisória na freguesia de Cabreiros, concelho de Braga, e a sua
duração é por tempo indeterminado desde hoje e não tem fins lucra-
tivos.

ARTIGO 2.º

Objectivo social

A Associação tem por objectivo social:
a) Desenvolver a cooperação e solidariedade entre os seus asso-

ciados na base da realização de iniciativas culturais, sociais, recrea-
tivas e lúdicas;

b) Fomento de actividades de índole cultural, essencialmente liga-
das a campanhas de sensibilização para questões raciais, problemas
ambientais, defesa dos direitos humanos e do direito à vida;

c) Desenvolver e fomentar entre os seus associados a defesa da
democracia cristã como pilar estrutural da sociedade.

ARTIGO 3.º

Atribuições

Na prossecução do seu objecto social, a Associação desenvolverá
os seguintes objectivos:

a) Estabelecer a ligação dos seus associados à realidade social,
económica e política do concelho e distrito;

b) Promover o estudo, investigação e difusão de notícias relati-
vas aos jovens, visando a integração social e o desenvolvimento de
políticas adequadas à sua condição;

c) Defender e promover os valores fundamentais do ser humano;
d) Defender e valorizar o património da terra;
e) Contribuir para a participação dos seus membros na discussão

dos problemas do concelho e do distrito;
f) Desenvolver a cooperação e solidariedade entre os seus asso-

ciados, na base da realização de iniciativas relativas à problemática
da juventude;

g) Cooperar com todos os organismos associativos, públicos e
privados, cujos estatutos não contrariem os aqui definidos;

h) Publicar artigos que a Associação achar pertinente, quer sejam
propostos pelos associados ou por outra entidade, desde que não
contrariem os pressupostos da mesma.

CAPÍTULO II

Dos sócios

ARTIGO 4.º

Da qualidade de sócio

A Associação tem duas categorias de sócios: efectivos e honorá-
rios.

1 � São sócios efectivos desta associação todos os indivíduos, que
por si requeiram livremente a sua admissão para sócio, desde que se
identifiquem com os objectivos constantes destes estatutos e preen-
cham os requisitos aqui estabelecidos.

2 � A proposta de admissão de sócio efectivo da Associação será
feita em modelo próprio, a fixar pela direcção.

3 � Cabe à direcção aprovar cada proposta de admissão de sócio
efectivo referido no número anterior.

4 � A qualidade de sócio efectivo pode ser retirada por delibera-
ção da direcção em caso de comportamento considerado lesivo dos
interesses da Associação.

5 � São sócios honorários todos os indivíduos ou entidades que
tenham contribuído de maneira relevante para o prestígio e desenvol-
vimento da Associação, mediante proposta da direcção ou do presi-
dente da mesa da assembleia geral e aprovada pela assembleia geral.

ARTIGO 5.º

Direitos e deveres

1 � São direitos dos sócios:
a) Eleger e ser eleitos para os corpos gerentes;
b) Participar em todas as actividades da Associação, podendo

propor directamente à direcção a eventual realização de novas acti-
vidades;

c) Solicitar todos os esclarecimentos sobre o funcionamento da
Associação.

2 � Constituem deveres dos sócios:
a) Cumprir as disposições estatutárias da Associação;
b) Respeitar as deliberações dos seus órgãos;
c) Desempenhar os cargos para que foram eleitos e os trabalhos e

acções de que foram incumbidos;
d) Zelar pelo bom nome da Associação, bem como do seu en-

grandecimento.

CAPÍTULO III

Dos órgãos

São órgãos da Associação a assembleia geral, a direcção e o con-
selho fiscal.

ARTIGO 6.º

Assembleia geral

1 � A assembleia geral é constituída por todos os sócios no ple-
no gozo dos seus direitos.

2 � A assembleia geral reúne ordinariamente uma vez por ano e
extraordinariamente por requerimento da direcção ou por requeri-
mento de, pelo menos, metade dos sócios no uso dos seus direitos.

3 � A assembleia geral é presidida por uma mesa composta por
um presidente, um vice-presidente e um secretário, eleitos em lista
conjunta por voto maioritário dos sócios em assembleia geral.

4 � Compete à assembleia geral:
a) Aprovar e alterar os estatutos propostos pela direcção por,

pelo menos, metade dos sócios;
b) Aprovar sob proposta da direcção o regimento de funciona-

mento, bem como o regulamento disciplinar;
c) Aprovar o plano de actividade da Associação proposto pela

direcção;
d) Eleger os membros dos órgãos da Associação nos termos do

regimento eleitoral;
e) Ratificar a perda da qualidade de sócio deliberado pela direcção

nos termos do respectivo regulamento disciplinar.

ARTIGO 7.º

Direcção

1 � A direcção é o órgão executivo da Associação, constituído
por cinco elementos eleitos em lista maioritária em assembleia ge-
ral convocada para o acto.

2 � A direcção reúne ordinariamente uma vez por semana e
extraordinariamente por convocação de três dos seus membros.

3 � Compete à direcção:
a) Propor e executar o plano de actividades;
b) Apresentar o relatório e contas da gerência;
c) Aprovar o seu regimento;
d) Admitir novos associados;
e) Apresentar propostas à assembleia geral;
f) Representar a Associação;
g) Indicar ao Instituto Português da Juventude os membros abran-

gidos pelo estatuto do dirigente associativo juvenil;
h) Aceitar subsídios, doações, heranças ou legados;
i) Exercer as demais competências que a assembleia geral nela

delegar.
4 � A direcção aprovará na sua primeira reunião o respectivo

regulamento de funcionamento.
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ARTIGO 8.º

Conselho fiscal

1 � O conselho fiscal é composto por três elementos eleitos por
lista maioritária.

2 � Compete ao conselho fiscal:
a) Elaborar parecer anual sobre o relatório e contas apresentados

pela direcção;
b) Solicitar à direcção todas as informações consideradas úteis ao

normal funcionamento.

CAPÍTULO IV

Dos bens

ARTIGO 9.º

Receitas

Constituem receitas da Associação:
a) Subsídios de entidades privadas e públicas;
b) Produto de actividades integradas no objecto social;
c) Quaisquer outras receitas.

CAPÍTULO V

Disposições comuns

ARTIGO 10.º

Duração do mandato

A duração do mandato dos órgãos da Associação é de dois anos.

ARTIGO 11.º

Requisitos e deliberações

1 � As deliberações dos órgãos são tomadas por maioria absoluta
simples dos votos, estando presentes a maioria do número legal dos
seus membros.

2 � Sempre que se realizem eleições ou esteja em causa juízo de
valores sobre pessoas, a votação será sempre por escrutínio secreto.

ARTIGO 12.º

Incompatibilidades

Os membros do conselho fiscal não podem exercer funções em
qualquer outro órgão da Associação, excepto na assembleia geral.

ARTIGO 13.º

Extinção

A Associação só poderá ser extinta em assembleia geral expressa-
mente convocada para esse fim.

ARTIGO 14.º

Regulamentos internos

O funcionamento dos órgãos da Associação, eleição e regulamen-
to disciplinar rege-se pelo respectivo regulamento interno ratifica-
do pela assembleia geral sob proposta da direcção.

ARTIGO 15.º

Omissões

No que estes estatutos estejam omissos, serão essas lacunas supri-
midas pelo recurso às disposições do Código Civil vigente ou na
insuficiência deste à legislação em vigor à data da ocorrência.

Está conforme.

5 de Janeiro de 2004. � João Ferreira Araújo. 3000132964

ESCOLA DE FOLCLORE DE SANTA MARIA
DE PORTUZELO

Acta de aprovação dos estatutos

Aos 7 de Julho do ano de 2003, reuniram em assembleia no Edi-
fício da Casa do Povo, no lugar de Petigueiras, freguesia de
Portuzelo, concelho de Viana do Castelo, os elementos abaixo
designados:

Albano de Sá Franco Martins, casado, residente no lugar de
Talharezes, freguesia de Portuzelo, concelho de Viana do Castelo;

Domingos Manuel da Cruz de Brito, casado, residente no lugar da
Romé, freguesia de Portuzelo, concelho de Viana do Castelo;

Eduardo António Torres da Rocha, casado, residente no lugar de
Portuzelo, freguesia de Portuzelo, concelho de Viana do Castelo;

Pedro Manuel Delgado Gaivoto Ribeiro, casado, residente no lu-
gar da Igreja, 180, freguesia de Cardielos, concelho de Viana do
Castelo;

Agostinho Aurélio Mendes Pereira, casado, residente no lugar de
Portuzelo, freguesia de Portuzelo, concelho de Viana do Castelo;

Constantino da Costa Antunes Araújo, casado, residente no
lugar de Portuzelo, freguesia de Portuzelo, concelho de Viana
do Castelo;

Luís Simplício Ferreira de Brito, solteiro, residente no lugar da
Romé, concelho de Viana do Castelo;

Rui Miguel Amaro Martins, solteiro, residente no lugar de
Talharezes, freguesia de Portuzelo, concelho de Viana do Cas-
telo;

Elisa Maria Amaro Martins, solteira, residente no lugar de
Talharezes, freguesia de Portuzelo, concelho de Viana do Cas-
telo;

Vânia Filipa Pereira Esteves, solteira, residente no lugar de
Talharezes, freguesia de Portuzelo, concelho de Viana do Cas-
telo;

Cláudia dos Santos Ferreira, solteira, residente no lugar de
Portuzelo, freguesia de Portuzelo, concelho de Viana do Castelo;

Catarina dos Santos Ferreira, solteira, residente no lugar de
Portuzelo, freguesia de Portuzelo, concelho de Viana do Castelo;

Rita Alexandra Carvalho Esteves, solteira, residente no lugar da
Romé, freguesia de Portuzelo, concelho de Viana do Castelo;

Bruno Palma Sobreira, solteiro, residente no lugar de Talharezes,
freguesia de Portuzelo, concelho de Viana do Castelo;

Diogo Miranda da Rocha, solteiro, residente no lugar de Portuzelo,
freguesia de Portuzelo, concelho de Viana do Castelo;

Raquel Miranda da Rocha, solteira, residente no lugar de Portuzelo,
freguesia de Portuzelo, concelho de Viana do Castelo;

Nelson Filipe Parente Sampaio, solteiro, residente no lugar de
Petigueiras, freguesia de Portuzelo, concelho de Viana do Castelo;

Pedro Miguel Ferreira Ribeiro, solteiro, residente no lugar da Igreja,
freguesia de Cardielos, concelho de Viana do Castelo;

Luís Domingos Soares Martins, solteiro, residente no lugar de
Coveiras, freguesia de Serreleis, concelho de Viana do Castelo;

João Alexandre da Costa Martins, solteiro, residente no lugar
de Talharezes, freguesia de Portuzelo, concelho de Viana do Cas-
telo;

Pedro Manuel da Costa Martins, solteiro, residente no lugar
de Talharezes, freguesia de Portuzelo, concelho de Viana do Cas-
telo;

Ana Cristina Parente Sampaio, solteira, residente no lugar de
Talharezes, freguesia de Portuzelo, concelho de Viana do Cas-
telo;

Pedro Miguel de Sá Martins Dias, solteiro, residente no lugar
de Talharezes, freguesia de Portuzelo, concelho de Viana do Cas-
telo;

Sara Alexandra de Sá Martins Dias, solteira, residente no lugar
de Talharezes, freguesia de Portuzelo, concelho de Viana do Cas-
telo;

Cláudia Sofia Carvalho Ferreira, solteira, residente no lugar
de Petigueiras, freguesia de Portuzelo, concelho de Viana do Cas-
telo;

Carlos Miguel Fernandes Lourenço, solteiro, residente no lugar
de Portuzelo, freguesia de Portuzelo, concelho de Viana do Cas-
telo;

Andreia Gomes Meixedo, solteira, residente no lugar de Talharezes,
freguesia de Portuzelo, concelho de Viana do Castelo;

Ana Teresa Alves da Cunha Pereira, solteira, residente no lugar
da Romé, freguesia de Portuzelo, concelho de Viana do Castelo;
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Vera Gomes Meixedo, solteira, residente no lugar de Talharezes,
freguesia de Portuzelo, concelho de Viana do Castelo;

Maria Cecília Gigante Rodrigues, solteira, residente no lugar
de Petigueiras, freguesia de Portuzelo, concelho de Viana do Cas-
telo;

Ana Catarina Branco Lima, solteira, residente no lugar
de Petigueiras, freguesia de Portuzelo, concelho de Viana do Cas-
telo;

Crízia Cristina Lopes Amaro, solteira, residente no lugar de
Portuzelo, concelho de Viana do Castelo;

Paulo Jorge Soares Borlido, solteiro, residente no lugar
de Petigueiras, freguesia de Portuzelo, concelho de Viana do Cas-
telo;

Vanessa Pereira de Silva, solteira, residente no lugar de Petigueiras,
freguesia de Portuzelo, concelho de Viana do Castelo;

Bruno Miguel Rodrigues Guimarães, solteiro, residente no lugar de
Portuzelo, concelho de Viana do Castelo;

Vítor Hugo Rodrigues Guimarães, solteiro, residente no lugar de
Portuzelo, concelho de Viana do Castelo;

Declararam:
Que são membros fundadores da associação juvenil denominada

Escola de Folclore de Santa Marta de Portuzelo, com sede no lugar
de Petigueiras, no Edifício da Casa do Povo, freguesia de Portuzelo,
concelho de Viana do Castelo, e que se vai reger pelos seguintes
estatutos:

1.º

A associação juvenil, denominada Escola de Folclore de Santa
Marta de Portuzelo, é uma associação juvenil com fins não lucrati-
vos, e tem como objecto o exercício de actividades culturais com
carácter folclórico e etnográfico.

As actividades culturais a exercer são, nomeadamente, as seguin-
tes: recolha, ensinamento e aprendizagem; danças e cantigas popu-
lares e do traje; música popular e artesanato; criação e apresentação
de eventos e espectáculos de cariz popular, tendo como temas prin-
cipais as actividades atrás descritas.

2.º

A Escola de Folclore de Santa Marta de Portuzelo vai ter a sua
sede no lugar de Petigueiras, no Edifício da Casa do Povo, freguesia
de Portuzelo, concelho de Viana do Castelo.

3.º

Pode ser sócio da escola todo aquele que aceite os estatutos da
escola, pratique ou colabore nas suas actividades e pague a quotiza-
ção estabelecida pela escola em assembleia geral.

4.º

Os corpos gerentes da escola são a mesa da assembleia geral de
sócios, a direcção e o conselho fiscal, e são compostos pelo seguin-
te número de sócios:

Mesa da assembleia geral � quatro elementos;
Direcção � nove elementos;
Conselho fiscal � cinco elementos.

5.º

A competência e forma de funcionamento da assembleia geral são
os presentes nas disposições gerais aplicáveis, nomeadamente, os
artigos 170.º a 179.º, inclusive, do Código Civil Português.

§ único. A mesa da assembleia geral será eleita no início da reu-
nião por proposta de qualquer dos sócios presentes, devendo fazer
obrigatoriamente parte dela um dos membros da direcção.

6.º

A direcção da escola é a que vier a ser designada pelo resultado
das eleições de acordo com o regulamento geral interno, competin-
do-lhe a gerência social, administrativa, financeira e disciplinar.

7.º

No que estes estatutos sejam omissos, rege o regulamento geral
interno, cuja aprovação e alterações são da competência da assem-
bleia geral.

8.º

Posta à votação, foram os referidos estatutos subscritos e apro-
vados por unanimidade e a presente acta de aprovação dos estatutos
vai pelos presentes ser assinada.

(Assinaturas ilegíveis.)

Está conforme.

3 de Fevereiro de 2004. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000132966
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LISBOA
LISBOA � 3.A SECÇÃO

TÁXI IDEAL DO AMIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 940/040114; identificação de pessoa colectiva n.º 504573306;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
12/031117.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a cessação das funções da gerência de Bruno Miguel Escarigo Ra-
mos, por renúncia, em 5 de Novembro de 2003.

Inscrição n.º 7 � Apresentação n.º 2/040114.
Com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado parcialmente o

contrato quanto aos artigos 1.º, n.º 2, 3.º e 4.º, n.º 3, que passaram a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

2 � A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Rua de Augusto
José Vieira, 30, 2.º, direito, freguesia da Penha de França, concelho
de Lisboa.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores constantes da escrita social, é de 5000 euros e corres-
ponde à soma de duas quotas do valor nominal de 2500 euros cada,
tituladas uma por cada sócio.

ARTIGO 4.º

3 � São gerentes os sócios.

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

Está conforme o original.

22 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem 2005412228

SISP � SERVIÇOS INVESTIGAÇÃO E SAÚDE
DE PEDIATRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 939/040114; identificação de pessoa colectiva n.º 506822710;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/040114.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma SISP � Serviços Investigação e
Saúde de Pediatria, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Alameda de
D. Afonso Henriques, 46, 3.º, freguesia de Alto do Pina, concelho
de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em prestação de serviços médi-
cos e investigação científica.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas iguais
no valor nominal de 2500 euros cada, tituladas uma por cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 5000 euros.

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

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos é necessária a intervenção de dois gerentes.

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

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.

São seus sócios Luís Manuel Varandas e Maria Cláudia Gomes dos
Santos Rodrigues da Conceição.

Está conforme o original.

22 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem 2005412210

RICARDO MANUEL PIRES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 909/031226; identificação de pessoa colectiva n.º 506813444;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/031226.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Ricardo Manuel Pires, Unipes-
soal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua Dezanove, 26, Bairro da
Encarnação, freguesia de Santa Maria dos Olivais, concelho de Lis-
boa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de in-
vestigação, peritagem e averiguação de sinistros automóvel.

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 aos
gerentes, com ou sem remuneração, conforme o sócio decidir.

4.  Empresas � Registo comercial
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2 � Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos
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.

É seu sócio Ricardo Manuel Pestana Pires.

Está conforme o original.

21 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem 2005414093

SAMJÚ, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 936/040113; identificação de pessoa colectiva n.º 506813487;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/040113.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

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

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida do Professor Gama
Pinto, Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, freguesia
do Campo Grande, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em centro de fotocópias.

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 aos
gerentes, com ou sem remuneração, conforme o sócio deliberar.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos
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.

É seu sócio António Augusto Samjú.

Está conforme o original.

22 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem 2005407682

OPTIMUS II � TRANSITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 911/031229; identificação de pessoa colectiva n.º 506690571;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/031229.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma OPTIMUS II � Transitários,
L.da, e tem a sua sede em Lisboa, na Avenida do Infante D. Henri-
que, 328 e 328-A, freguesia de Santa Maria dos Olivais, concelho de
Lisboa.

2 � A gerência fica desde já autorizada a transferir a sede social,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo
ainda criar sucursais, agências, delegações ou outras formas de repre-
sentação no território nacional.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto a actividade de transitários.
2 � Mediante deliberação da assembleia geral a sociedade fica

autorizada a adquirir participações em sociedades com objecto dife-
rente do seu, bem como em sociedades reguladas por leis especiais e
em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 50 000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma no valor
nominal de 49 500 euros, pertencente ao sócio José Júlio Roma de
Andrade, e uma no valor nominal de 500 euros, pertencente à sócia
Isabel Maria Rocha dos Santos Roma de Andrade.

ARTIGO 4.º

Qualquer sócio poderá efectuar à sociedade os suprimentos de que
ela carecer, nos termos e condições que forem aprovados em assem-
bleia geral.

ARTIGO 5.º

1 � Depende sempre do consentimento da sociedade toda e qual-
quer transmissão de quotas inter vivos, nomeadamente, a adjudicação
por efeito de partilha proveniente de divórcio ou separação judicial.

2 � A sociedade em primeiro lugar, e aos sócios não cedentes,
em segundo, é reservado o direito de preferência na cessão de quotas
a terceiros.

3 � O sócio cedente deverá comunicar à sociedade, por carta
registada, a respectiva proposta de cedência, identificando o pro-
posto adquirente e indicando as condições da cessão.

4 � A sociedade deverá deliberar sobre o pedido de consentimen-
to nos 60 dias seguintes à recepção da carta.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar quotas sem consentimento dos seus
titulares, nos seguintes casos:

a) Interdição do sócio;
b) Penhora, arresto, arrolamento, inclusão em massa falida ou

insolvente, ou outra forma de apreensão judicial;
c) Quando o sócio atentar contra os interesses da sociedade, im-

pedir o seu normal funcionamento ou violar gravemente os deveres
sociais;

d) Quando a quota for transmitida ou adjudicada sem o consenti-
mento da sociedade, com violação do preceituado pelo n.º 1 do ar-
tigo 5.º do contrato.

ARTIGO 7.º

Quando a lei não exigir outras formalidades, as reuniões da as-
sembleia geral serão convocadas por meio de cartas registadas dirigi-
das aos sócios, expedidas com a antecedência mínima de 15 dias e
nelas deverá constar, de modo claro, o objecto da reunião.

ARTIGO 8.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem re-
muneração, conforme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo
do sócio José Júlio Roma de Andrade, que desde já fica nomeado
gerente.

ARTIGO 9.º

A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.

ARTIGO 10.º

Os lucros apurados em cada exercício terão a seguinte aplicação:
a) Constituição de reserva legal;
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b) Aplicação do remanescente em conformidade com o delibera-
do em assembleia geral.

Está conforme o original.

21 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem 2005056065

REDE RECORD DE TELEVISÃO � EUROPA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 933/040109; identificação de pessoa colectiva n.º 506736903;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/040109.

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

ARTIGO 1.º

Denominação, sede e duração

1 � A sociedade adopta a firma Rede Record de Televisão �
Europa, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de 5 de Outubro, 17,
1.º e 2.º, freguesia de São Sebastião da Pedreira, concelho de Lisboa,
podendo a gerência mudá-la dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, bem como abrir filiais, sucursais, agências ou
outras formas locais de representação, no território nacional ou no
estrangeiro.

3 � A sociedade durará por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

Objecto

A sociedade tem por objecto social:
a) Exploração de serviços de programas em televisão por cabo,

por assinatura, DTH, MMDS ou outros meios de distribuição de si-
nal de televisão, aberta ou codificada, em Portugal e no estrangeiro;

b) Retransmissão de emissões alheias e transmissão pontual de
eventos;

c) Exploração de publicidade comercial, bem como produção, dis-
tribuição e comercialização, a nível nacional e internacional, de
programas, filmes e outros registos.

ARTIGO 3.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 4.º

Capital social

1 � O capital social é de 10 000 euros, encontra-se integralmen-
te realizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas: uma
no valor nominal de 9900 euros, pertencente à sócia Rádio e Tele-
visão Record, S. A., e outra no valor nominal de 100 euros, perten-
cente ao sócio José Aroldo Souza Martins.

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.

3 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 100 000 euros.

ARTIGO 5.º

Cessão de quotas entre vivos

1 � A cessão de quotas entre sócios, descendentes e cônjuges,
bem como a sua divisão, em caso de cessão parcial, é livre.

2 � A divisão e cessão de quotas a favor de terceiros estranhos à
sociedade, bem como a constituição de quaisquer ónus ou encargos
sobre as quotas, carecem de consentimento prévio da sociedade,
podendo exercer o direito de preferência os demais sócios ou a pró-
pria sociedade, esta em primeiro lugar.

3 � Para efeitos do número anterior, o sócio cedente obriga-se a
comunicar à sociedade e aos demais sócios o projecto de transmis-
são de quota, designadamente, a identificação do adquirente, o preço
e restantes condições do negócio com, pelo menos, 30 dias de ante-
cedência.

ARTIGO 6.º

Falecimento de sócio

1 � No caso de falecimento de algum sócio pessoa singular, a
respectiva quota não se transmitirá aos seus herdeiros.

2 � Na situação prevista no número anterior a sociedade deve
deliberar a amortização ou aquisição por si, por sócio ou por tercei-
ro da quota do falecido, no prazo de 90 dias contados a partir do
conhecimento do falecimento pelo gerente, sob pena da quota se
considerar transmitida aos herdeiros, devendo estes designar, de en-
tre eles, um representante comum.

ARTIGO 7.º

Amortização de quota

1 � A sociedade pode amortizar ou adquirir a quota ou quotas de
qualquer sócio, desde que totalmente liberadas, sempre que se venha
a verificar algum ou alguns dos factos a seguir mencionados:

a) Interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
b) Dissolução, falência ou insolvência de qualquer sócio;
c) Penhora, arresto, arrolamento ou sujeição a qualquer processo

executivo;
d) Infracção por qualquer dos sócios das disposições do pacto social;
e) Falecimento de algum dos sócios que seja pessoa singular;
f) Exoneração ou exclusão de um sócio;
g) Por acordo com o respectivo titular.
2 � A contrapartida da amortização ou aquisição da quota será

aquela que venha a corresponder à respectiva quota-parte na situa-
ção líquida da sociedade, calculada com base no balanço aprovado
pela assembleia geral anual imediatamente anterior ao evento que
provocou a amortização ou a aquisição.

3 � O pagamento será fraccionado em duas prestações, iguais e
sucessivas, a efectuar dentro de seis meses e um ano, respectiva-
mente, a liquidar após a deliberação, não se vencendo quaisquer ju-
ros compensatórios.

4 � Qualquer quota amortizada figurará no balanço como tal,
podendo posteriormente e por deliberação dos sócios ser criadas, em
vez daquela, uma ou várias quotas, destinadas a serem alienadas a um
ou alguns sócios ou a terceiros.

ARTIGO 8.º

Gerência

1 � A gerência da sociedade e a sua representação judicial e ex-
trajudicial, activa e passiva, serão exercidas pelos gerentes a eleger
em assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme delibera-
ção da assembleia geral.

2 � Os gerentes podem nomear mandatários ou procuradores da
sociedade para fins específicos, nos termos da lei.

3 � Ficam, desde já, nomeados gerentes da sociedade, José Aroldo
Souza Martins e Belmira Gonçalves Antunes Branco, casada, resi-
dente na Urbanização Quinta Nova, lote 27, 7.º, esquerdo, Odivelas
Residence, em Odivelas.

ARTIGO 9.º

Representação da sociedade

1 � A sociedade fica validamente obrigada nos seus actos e con-
tratos com a assinatura de um gerente ou pela assinatura de dois
procuradores da sociedade com poderes específicos para o efeito,
nos termos do n.º 2 do artigo anterior.

2 � Os gerentes, bem como os mandatários ou procuradores, fi-
cam expressamente proibidos de obrigar a sociedade em quaisquer
cauções, fianças, avales, letras, abonações ou quaisquer outros actos,
contratos ou documentos da mesma natureza, estranhos aos negó-
cios sociais, sob pena de os mesmos serem responsáveis pelos pre-
juízos causados à sociedade.

ARTIGO 10.º

Assembleia geral

1 � Salvo disposição legal em contrário, as assembleias gerais
serão convocadas por um gerente por meio de cartas registadas, ex-
pedidas com, pelo menos, 15 dias de antecedência.

2 � O sócio impedido de comparecer à assembleia geral poderá
fazer-se representar por outro sócio, por cônjuge, descendente ou
ascendente, ou por uma pessoa estranha à sociedade mediante sim-
ples carta por ele assinada e dirigida à sociedade.
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3 � Dependem de deliberação dos sócios, correspondente a 75 %
do capital social, em assembleia geral, as seguintes deliberações:

a) Aprovação de contas anuais;
b) Contracção de empréstimos;
c) Distribuição de lucros;
d) Aumentos de capital.

ARTIGO 11.º

Distribuição de lucros

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

Está conforme o original.

22 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem 2005038440

SOLBAR � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4197/930325; identificação de pessoa colectiva n.º 502954264;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 19/040109.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumenta-
do o capital social de 74 819,69 euros para 77 000 euros e foi trans-
formada em sociedade anónima, passando a reger-se pelo seguinte
contrato:

CAPÍTULO I

Firma, sede, formas locais de representação e objecto

ARTIGO 1.º

§ 1.º A sociedade adopta a denominação de SOLBAR � Socie-
dade Imobiliária, S. A.

§ 2.º A sociedade tem a sua sede na Rua de Possidónio da Silva,
64-A, na freguesia dos Prazeres, concelho de Lisboa.

§ 3.º A administração fica autorizada a deslocar a sede dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na compra e venda de prédios rústicos e
urbanos e revenda dos adquiridos para o mesmo fim e gestão imobi-
liária.

ARTIGO 3.º

A sociedade pode livremente adquirir participações em sociedades
com o mesmo ou diferente objecto do seu.

ARTIGO 4.º

A sociedade pode livremente associar-se a quaisquer pessoas sin-
gulares ou colectivas ou quaisquer agrupamentos complementares de
empresas ou entidades de natureza semelhante e participar na admi-
nistração e fiscalização, bem como livremente adquirir participações
em quaisquer sociedades de responsabilidade limitada ou ilimitada,
incluindo sociedades reguladas por lei especial, qualquer que seja o
objecto destas sociedades e em quaisquer agrupamentos complemen-
tares de empresas ou entidades de natureza semelhante.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
77 000 euros, dividido em 15 400 acções com o valor nominal de
5 euros cada uma.

ARTIGO 6.º

1 � As acções são ao portador.
2 � Haverá títulos representativos de 1, 10, 100, 500 e 1000

acções.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá emitir quaisquer espécies de obrigações
incluindo obrigações convertíveis em acções, nos termos e condi-
ções que forem estabelecidas em assembleia geral.

2 � Os accionistas terão direito de preferência na subscrição de
obrigações, na proporção das acções que possuírem, salvo delibera-
ção em contrário da assembleia geral.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá adquirir acções próprias nos termos e dentro
dos limites legais.

CAPÍTULO III

Deliberação dos accionistas

ARTIGO 9.º

As deliberações dos accionistas são tomadas em assembleia geral,
sem prejuízo do direito de serem tomadas deliberações unânimes por
escrito.

ARTIGO 10.º

1 � A assembleia geral, quando constituída nos termos da lei e
dos presentes estatutos, representa a universalidade dos accionistas,
sendo as suas deliberações obrigatórias para todos, ainda que ausen-
tes ou dissidentes.

2 � A assembleia geral é composta por todos os accionistas que
possuam 100 ou mais acções.

3 � Os accionistas que possuírem um número de acções inferior
a 100 acções só poderão participar nas assembleias gerais, se se agru-
parem de modo a completar aquele número mínimo de acções,
fazendo-se representar por um dos agrupados.

4 � Os accionistas pessoas singulares, com direito a voto, pode-
rão fazer-se representar na assembleia geral, por outro accionista,
também com direito a voto, ou pelas demais pessoas a quem a lei
atribuir tal faculdade.

5 � Os incapazes e os accionistas pessoas colectivas, com direi-
to a voto, serão representados pelas pessoas a quem legalmente couber
tal poder.

6 � Os instrumentos de representação voluntária dos accionistas
na assembleia geral, deverão ser entregues na sociedade, dirigidos ao
presidente da mesa, com cinco dias de antecedência em relação à
data aprazada para a reunião.

ARTIGO 11.º

A mesa da assembleia geral será composta por um presidente e
um secretário, eleitos pela assembleia geral por um período de qua-
tro anos, reelegíveis uma ou mais vezes.

ARTIGO 12.º

1 � Em primeira convocação a assembleia geral delibera desde
que estejam presentes ou representados accionistas com direito a voto,
que representem, pelo menos, 50 % do capital social.

2 � Em segunda convocação, a assembleia geral delibera seja qual
for o número de accionistas presentes ou representados.

3 � Nos casos em que a lei ou os estatutos prescrevam quórum
diverso, observar-se-ão as disposições aplicáveis.

ARTIGO 13.º

1 � A cada grupo de 100 acções corresponde um voto.
2 � As deliberações da assembleia geral são tomadas por maioria

dos votos emitidos, seja qual for a percentagem de capital represen-
tado, ressalvados os casos em que a lei ou os estatutos exijam maio-
ria qualificada.

CAPÍTULO IV

Administração da sociedade

ARTIGO 14.º

A administração da sociedade é exercida por um administrador
único.

ARTIGO 15.º

O administrador único tem os mais amplos e ilimitados poderes,
neles se incluindo a aquisição, alienação e oneração de quaisquer bens
móveis ou imóveis.
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ARTIGO 16.º

A sociedade obriga-se:
a) Pela intervenção do administrador;
b) Pela intervenção de um procurador a quem tenham sido con-

feridos os poderes necessários para a prática de actos específicos.

CAPÍTULO V

Fiscalização da sociedade

ARTIGO 17.º

1 � A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único.
2 � O fiscal único tem de ser revisor oficial de contas ou socie-

dade de revisores oficiais de contas.
3 � O fiscal único manter-se-á em funções até à sua efectiva

substituição.

CAPÍTULO VI

Balanço, contas anuais e aplicação de resultados

ARTIGO 18.º

O exercício social coincide com o ano civil.

ARTIGO 19.º

Os lucros líquidos apurados em cada exercício, depois de deduzida
a percentagem mínima legal destinada à constituição da reserva le-
gal, terão a aplicação que a assembleia geral determinar, sem qual-
quer limitação, podendo, no todo ou em parte, ser destinados a ou-
tras quaisquer reservas e fundos sociais ou distribuídos pelos
accionistas.

CAPÍTULO VII

Disposições gerais e transitórias

ARTIGO 20.º

1 � A dissolução e a liquidação da sociedade reger-se-ão pelas
disposições legais.

2 � Salvo diferente deliberação da assembleia geral, os adminis-
tradores da sociedade em exercício, passam a liquidatários desta, a
partir do momento em que for deliberada a dissolução.

ARTIGO 21.º

Para todas as questões emergentes dos presentes estatutos, é com-
petente o foro da Comarca de Lisboa, com exclusão de qualquer ou-
tro.

ARTIGO 22.º

São desde já designados, para servirem durante o período de qua-
tro anos, dispensados de caução:

Administrador único: Sandra Maria Lopes Gouveia Nunes Barata,
divorciada, natural de São Jorge de Arroios, Lisboa, residente na Rua
de Carlos Wallenstein, 10, 5.º, D, em Carnaxide, contribuinte
n.º 198887930.

Fiscal único: efectivo, Júlio Alves, Mário Baptista & Associados,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, com sede na Rua de Fran-
cisco Stromp, 29, em Lisboa, inscrita na Ordem dos Revisores Ofi-
ciais de Contas sob o n.º 36, pessoa colectiva n.º 501458107, repre-
sentada pelo Dr. Júlio Lourenço Alves, revisor oficial de contas
n.º 539, residente na Rua de Bento Menni, 2, 3.º, B, em Lisboa, ins-
crito na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas sob o n.º 539, con-
tribuinte n.º 131653296; suplente, Mário Manuel Damas Covão Bap-
tista, residente na Rua do Professor Damião Peres, 8, inscrito na
Ordem dos Revisores Oficiais de Contas sob o n.º 535, contribuinte
n.º 146703278.

Assembleia geral: presidente, Dr. Antonino Octávio Ramires Pe-
reira, casado, natural de Carrazeda de Ansiães, residente na Avenida
de Barbosa du Bocage, 34, rés-do-chão, esquerdo, em Lisboa; secre-
tária, Dr.ª Maria de Fátima Mendes Baptista, casada, natural de
São Sebastião da Pedreira, Lisboa, residente na Rua de São Nicolau,
71, 3.º, direito, em Lisboa.

Está conforme o original.

19 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem 2005029408

WEMBINVEST � ADMINISTRAÇÃO BENS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 934/040109; identificação de pessoa colectiva n.º 505981904;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/040109.

Certifico que foi constituída a sociedade unipessoal em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma WEMBINVEST � Administra-
ção Bens, Sociedade Unipessoal, L.da, e tem a sua sede em Lisboa,
na Rua Castilho, 59, 3.º, direito, freguesia de São Mamede.

2 � A gerência fica, desde já, autorizada a deslocar a sua sede
social, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como a criar agências, delegações, filiais ou quaisquer formas de re-
presentação no País e no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o exercício da actividade de admi-
nistração de bens próprios, móveis e imóveis.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro, e corresponde à quota da única sócia Wembury
Investments Limited.

2 � Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital até
ao montante de 500 000 euros.

3 � A sócia poderá prestar à sociedade suprimentos mediante
deliberação que fixará os seus termos, montantes e condições de
remuneração e de reembolso.

ARTIGO 4.º

1 � Compete à gerência a gestão dos negócios sociais, sendo-lhe
igualmente conferidos os necessários poderes para adquirir ou ven-
der quaisquer bens móveis e para tomar de arrendamento ou adquirir
os bens imóveis necessários à prossecução dos negócios sociais.

2 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me deliberado em assembleia geral, será nomeada em assembleia geral.

3 � A sociedade obriga-se validamente pela assinatura:
a) De um gerente;
b) De um ou mais mandatários, nos precisos termos do respec-

tivo mandato.
ARTIGO 5.º

1 � Sempre que a lei não exija outras formalidades, as delibera-
ções do sócio único serão transcritas em acta a lavrar em livro pró-
prio.

2 � O disposto no presente artigo não prejudica a faculdade,
concedida por lei, de as deliberações serem tomadas por escrito.

ARTIGO 6.º

1 � É proibido aos gerentes obrigar a sociedade em actos e con-
tratos estranhos aos negócios sociais, designadamente em letras de
favor, fianças e abonações.

2 � O infractor responderá perante a sociedade por perdas e
danos.

3 � O sócio único e a sociedade poderão celebrar, entre si, negó-
cios jurídicos.

ARTIGO 7.º

Fica desde já nomeado gerente, com dispensa de caução e com ou
sem remuneração, conforme vier a ser decidido pela sócia única, Luís
Emílio Borges Rodrigues, casado, residente na Rua Castilho, 59, 3.º,
direito, em Lisboa.

Está conforme o original.

22 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem 2005415677

SOS MULTIMÉDIA � SISTEMAS INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 935/040112; identificação de pessoa colectiva n.º 506719421;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 35/040112.
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Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma SOS Multimédia � Sistemas In-
formáticos, L.da, e tem a sua sede em Lisboa, na Avenida do Duque
d�Ávila, 26, 1.º, freguesia de Nossa Senhora de Fátima.

2 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar livremente a sede social dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, bem como criar ou extinguir filiais, sucursais ou
outras formas de representação, no território nacional ou no estran-
geiro.

2.º

O objecto social consiste em instalação, manutenção e reparação
de equipamento informático; comércio por grosso e a retalho de
equipamento informático e multimédia.

3.º

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

4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme vier
a ser deliberado em assembleia geral, compete a ambos os sócios,
desde já nomeados gerentes.

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

5.º

A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento da
sociedade, que terá direito de preferência em primeiro lugar e os sócios
não cedentes em segundo lugar.

6.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.

7.º

A sociedade fica autorizada a participar em sociedades com ob-
jecto e natureza diferentes do seu e em agrupamentos complemen-
tares de empresas.

8.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela
carecer, nos termos e condições que forem deliberados em assem-
bleia geral.

São seus sócios José António Ramos Ferreira da Costa e Manuel
Gaspar Tomé.

Está conforme o original.

22 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem 2005407607

R. D. CONTREIRAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 942/040114; identificação de pessoa colectiva n.º 501979360;
inscrição n.º 16; número e data da apresentação: 5/040114.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato quanto ao n.º 2 do artigo 1.º, que passou a
ter a seguinte redacção:

CAPÍTULO I

Denominação e sede

ARTIGO 1.º

1 � (Mantém-se.)
2 � A sociedade tem a sua sede social na Rua de Newton, 10, 1.º,

em Lisboa.
3 � (Mantém-se.)

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

Está conforme o original.

22 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem 2005412279

URBANIZAÇÃO QUINTA DA TRINDADE
Q06 � SEIXAL � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 948/040114; identificação de pessoa colectiva n.º 506807363;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/040114.

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

CAPÍTULO I

Firma, sede, objecto e duração

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Urbanização Quinta da Trindade
Q06 � Seixal � Sociedade Imobiliária, S. A., regula-se pelos pre-
sentes estatutos e legislação aplicável e terá duração indeterminada.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede no Largo de Rafael Bordalo Pi-
nheiro, 16, freguesia de Sacramento, concelho de Lisboa.

2 � A sede social poderá ser transferida para qualquer outro lo-
cal, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, por sim-
ples deliberação do conselho de administração.

3 � O conselho de administração poderá criar, transferir e en-
cerrar, em qualquer local do País ou do estrangeiro, filiais, sucursais,
agências, delegações ou outras formas de representação social, nos
termos que julgar convenientes.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a compra, administração e alienação
de bens sociais ou imóveis, próprios ou alheios, a compra de prédios
rústicos ou urbanos e a revenda dos adquiridos para esse fim, bem
como a gestão de imóveis próprios, o exercício de indústria de cons-
trução civil e hoteleira e a elaboração de estudos e projectos de
construção civil, urbanísticos e congéneres e, ainda, poderá intervir
na constituição de outras sociedades, bem como adquirir ou alienar
acções, quotas ou obrigações, próprias ou alheias, e realizar sobre
elas as operações que se mostrem convenientes aos interesses so-
ciais.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de 50 000 euros, integralmente subscrito e
realizado, e encontra-se dividido em 5000 acções, com o valor no-
minal de 10 euros cada uma.

2 � As acções serão nominativas ou ao portador, registadas ou
não, e reciprocamente convertíveis por decisão dos accionistas, que
suportarão as despesas inerentes à conversão.

3 � Poderão existir títulos de uma ou mais acções.
4 � Os títulos serão assinados por dois administradores, podendo

uma das assinaturas ser de chancela, ou assinados por um adminis-
trador no caso da assembleia geral confiar nos termos da legislação
aplicável o exercício das funções do conselho de administração a
um administrador único.

ARTIGO 5.º

1 � O capital social poderá ser elevado, uma ou mais vezes, por
deliberação em assembleia geral e de harmonia com a lei.

2 � Na subscrição das acções emergentes de todos os aumentos
de capital, os accionistas terão direito de preferência na proporção
do número de acções que já possuírem.

3 � No caso de haver accionistas que não pretendam exercer o
direito de preferência, as acções que lhes caberiam serão rateadas
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entre os accionistas subscritores do aumento que declarem pretendê-
-las, no prazo de 10 dias a contar da comunicação feita pela socie-
dade, por carta registada com aviso de recepção, do número de
acções não subscritas, rateio esse a processar entre os ditos accio-
nistas na proporção do número de acções que já possuírem.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá emitir obrigações nos termos que forem deli-
berados em assembleia geral e de harmonia com a lei.

ARTIGO 7.º

Por simples resolução do conselho de administração, a sociedade
poderá intervir na constituição de outras sociedades, mesmo com
objecto diferente do seu, bem como adquirir ou alienar acções, quo-
tas ou obrigações, próprias ou alheias, e realizar sobre elas as opera-
ções que se mostrem convenientes aos interesses sociais.

CAPÍTULO III

Administração

ARTIGO 8.º

1 � A administração dos negócios da sociedade será exercida por
um conselho de administração, composto por três ou cinco mem-
bros, dispensados de caução e não sendo obrigatória a qualidade de
accionistas, eleitos trienalmente pela assembleia geral, dos quais um
será o presidente.

2 � A assembleia geral poderá, no entanto, nos termos da legis-
lação aplicável, confiar o exercício das funções do conselho de
administração a um administrador único.

ARTIGO 9.º

Compete ao conselho de administração exercer em geral os mais
amplos poderes de gestão da sociedade, cabendo-lhe, designadamente,
os seguintes:

a) Gerir a sociedade e efectuar os actos e operações relativos ao
objecto social;

b) Adquirir, alienar e onerar bens móveis ou imóveis, direitos,
estabelecimentos comerciais e industriais, participações sociais e bens
do activo imobilizado;

c) Dar e tomar de arrendamento prédios rústicos ou urbanos e
trespassar ou tomar de trespasse estabelecimentos de qualquer natu-
reza;

d) Celebrar contratos de mútuo, de empréstimo ou de abertura de
crédito com instituições de crédito ou com outras pessoas ou entida-
des;

e) Transferir a sede social dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe;

f) Criar, transferir e encerrar filiais, sucursais, agências, delega-
ções ou outras formas de representação permanente, em qualquer
local do País ou no estrangeiro;

g) Admitir, nomear e demitir quaisquer funcionários, fixando-lhes
os respectivos vencimentos;

h) Constituir mandatários para a prática de determinados actos e
revogar os mandatos assim conferidos;

i) Representar, por si ou seus mandatários, a sociedade em juízo e
fora dele, activa e passivamente, propor e fazer seguir quaisquer
acções, confessar, transigir ou delas desistir e comprometer-se em
árbitros;

j) Exercer os direitos societários correspondentes às participações
sociais de que a sociedade seja titular;

l) Desempenhar as demais funções previstas nestes estatutos e na
lei.

ARTIGO 10.º

1 � As deliberações do conselho de administração são tomadas
por maioria simples dos votos dos membros presentes ou represen-
tados na reunião.

2 � O presidente do conselho de administração tem direito a voto
de desempate.

3 � Qualquer administrador impedido de comparecer a uma reu-
nião do conselho de administração pode nela fazer-se representar
por outro membro, mediante simples carta dirigida ao presidente,
bem como pode remeter a este o seu voto por escrito.

4 � O conselho de administração poderá, através de simples acta,
delegar em um ou mais dos seus membros a competência e os pode-
res de gestão dos negócios sociais, que entenda dever atribuir-lhes.

ARTIGO 11.º

1 � A sociedade fica obrigada:
a) Pela assinatura de dois administradores;
b) Pela assinatura dos mandatários constituídos relativamente aos

actos compreendidos nas respectivas procurações.
2 � Os actos e documentos de mero expediente são válidos com

a simples assinatura de um membro do conselho de administração
ou de um procurador.

CAPÍTULO IV

Fiscalização

ARTIGO 12.º

1 � A fiscalização da actividade social compete a um conselho
fiscal composto de três membros efectivos, dos quais um será o
presidente, e um ou dois suplentes, eleitos trienalmente pela assem-
bleia geral.

2 � A qualidade dos membros e a competência e a forma como
o conselho fiscal desempenhará as suas funções são reguladas pelo
regime legal de fiscalização das sociedades anónimas.

3 � A assembleia geral poderá, no entanto, nos termos da legis-
lação aplicável, confiar o exercício das funções do conselho fiscal a
um fiscal único, que terá um suplente, que serão sempre um revisor
oficial de contas ou uma sociedade de revisores oficiais de contas.

4 � Os membros do conselho fiscal não carecem de ser accionis-
tas da sociedade.

CAPÍTULO V

Assembleia geral

ARTIGO 13.º

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas,
que para o efeito deverão proceder ao averbamento ou depósito das
suas acções, nos cofres da sociedade, até à véspera do dia da assem-
bleia, sob pena de nela não poderem tomar parte.

2 � Equivale ao depósito na sociedade o documento do depósito
das acções, ou declaração em como se encontram depositadas, emi-
tido nos 15 dias anteriores à assembleia geral pela instituição de
crédito onde as mesmas se encontrem.

ARTIGO 14.º

Os accionistas com direito a voto poderão fazer-se representar
nas assembleias gerais por meio de carta mandadeira dirigida ao pre-
sidente da mesa, nos termos do disposto no artigo 380.º do Código
das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 15.º

A representação na assembleia geral da sociedade, de empresas ou
sociedades accionistas, far-se-á por qualquer pessoa para tal designa-
da por meio de simples carta assinada por quem obrigue a sociedade
representada e a dos menores ou interditos pelos seus representan-
tes legais ou judicialmente investidos na sua representação.

ARTIGO 16.º

1 � O usufrutuário de acções poderá exercer o direito de voto a
elas correspondente em reuniões da assembleia geral que não tenham
por objecto a alteração dos estatutos ou a dissolução da sociedade.

2 � Nas que tenham de deliberar sobre qualquer dessas duas fina-
lidades o exercício do direito de voto pertencerá ao nu-proprietário
ou ao usufrutuário com autorização daquele.

ARTIGO 17.º

A cada acção corresponde um voto.

ARTIGO 18.º

A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e um
secretário eleitos trienalmente pela assembleia geral, não sendo obri-
gatória a qualidade de accionista.

ARTIGO 19.º

1 � A assembleia geral dos accionistas deve reunir nos três pri-
meiros meses subsequentes ao termo de cada exercício social.
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2 � Deverá ainda a assembleia geral reunir sempre que o requei-
ram o conselho fiscal ou qualquer um dos membros do conselho de
administração ou, ainda, um ou mais accionistas que possuam acções
correspondentes a, pelo menos, 5 % do capital social.

ARTIGO 20.º

1 � As convocatórias da assembleia geral devem ser publicadas
no Diário da República e num dos jornais mais lidos da localidade
da sede social, com a antecedência mínima de um mês em relação à
data da assembleia.

2 � Os accionistas poderão também reunir-se em assembleia ge-
ral, ainda que não tenham sido observadas as formalidades prévias,
desde que todos estejam presentes e todos manifestem a vontade que
a assembleia se constitua e delibere sobre determinados assuntos,
observando-se então o disposto no artigo 54.º do Código das Socie-
dades Comerciais.

ARTIGO 21.º

1 � A assembleia geral poderá constituir-se e deliberar valida-
mente, em primeira reunião, quando se achem presentes ou repre-
sentados accionistas possuidores de, pelo menos, mais de 50 % do
capital social, salvo disposição contrária da lei.

2 � Não atingindo essa percentagem, haverá nova convocação
para outra reunião, que poderá deliberar com qualquer número de
accionistas presentes ou representados e qualquer que seja a percen-
tagem do capital social por eles representado.

ARTIGO 22.º

Salvo disposição contrária da lei, as deliberações da assembleia geral
serão tomadas por maioria de votos emitidos, seja qual for a per-
centagem do capital social nela representado, não sendo contadas as
abstenções.

CAPÍTULO VI

Exercícios sociais e aplicação de resultados

ARTIGO 23.º

O ano social coincide com o ano civil.

ARTIGO 24.º

1 � Aos lucros líquidos apurados em cada exercício será dado o
destino que, sem prejuízo das disposições legais relativas à reserva
legal, for deliberado pela assembleia geral, sob proposta do conselho
de administração e parecer do conselho fiscal.

2 � A assembleia geral poderá deliberar, nos termos da lei, no
sentido de levar a reservas a totalidade dos lucros líquidos apurados.

CAPÍTULO VII

Dissolução e liquidação

ARTIGO 25.º

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

2 � Ao liquidatário ou liquidatários nomeados de entre os accio-
nistas, em assembleia geral, competirão as atribuições e os poderes
fixados no Código das Sociedades Comerciais.

CAPÍTULO VIII

Disposições gerais

ARTIGO 26.º

1 � É permitida a reeleição, por uma ou mais vezes, dos mem-
bros dos corpos sociais.

2 � Os membros dos corpos sociais permanecerão em funções
até à posse daqueles que lhes sucedem.

ARTIGO 27.º

1 � Tanto para o conselho de administração, como para o con-
selho fiscal, como ainda para a mesa da assembleia geral, poderão
ser eleitas empresas ou sociedades accionistas, que serão representa-

das para esse efeito por um dos seus gerentes ou administradores,
especialmente designado por meio de simples carta assinada por quem
obrigue a representada, ou por mandatário para isso especialmente
constituído.

2 � Se a sociedade for eleita ou nomeada para os corpos sociais
ou para qualquer outro cargo, de empresa ou sociedade em que seja
associada, será representada no exercício dessas funções por um dos
seus administradores, especialmente designado para o efeito, por meio
de simples carta assinada por quem obrigue a sociedade representa-
da, ou por mandatário para isso especialmente constituído.

Designação dos órgãos sociais para o triénio de 2003-2005:
Conselho de administração: presidente, Ricardo Nuno de

Mongiardim Flor e Malainho Garcia, casado, Urbanização Pinhal de
Cima, lote 8, 1.º, esquerdo, Sesimbra; vogais: Maria Luísa Pais Gar-
cia de Faria, divorciada, Rua dos Bons Ares, 31-L.A, Alcabideche,
Cascais; e Junior Scherdien dos Santos, casado, Rua de Viriato, 27,
5.º, A, Lisboa.

Fiscal único: efectivo, Manuel L. Brito & Associados, Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas, Rua de Anchieta, 5, 3.º, Lisboa;
suplente, Rosalba Maria Cocco Mercante Ferro, casada, Rua de San-
to António, 75, 1.º, Faro, revisora oficial de contas.

Está conforme o original.

22 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2005423017

URBANIZAÇÃO QUINTA DA TRINDADE
Q05 � SEIXAL � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 947/040114; identificação de pessoa colectiva n.º 506807428;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/040114.

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

CAPÍTULO I

Firma, sede, objecto e duração

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Urbanização Quinta da Trindade
Q05 � Seixal � Sociedade Imobiliária, S. A., regula-se pelos pre-
sentes estatutos e legislação aplicável e terá duração indeterminada.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede no Largo de Rafael Bordalo Pi-
nheiro, 16, freguesia de Sacramento, concelho de Lisboa.

2 � A sede social poderá ser transferida para qualquer outro lo-
cal, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, por sim-
ples deliberação do conselho de administração.

3 � O conselho de administração poderá criar, transferir e en-
cerrar, em qualquer local do País ou do estrangeiro, filiais, sucursais,
agências, delegações ou outras formas de representação social, nos
termos que julgar convenientes.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a compra, administração e alienação
de bens sociais ou imóveis, próprios ou alheios, a compra de prédios
rústicos ou urbanos e a revenda dos adquiridos para esse fim, bem
como a gestão de imóveis próprios, o exercício de indústria de cons-
trução civil e hoteleira e a elaboração de estudos e projectos de
construção civil, urbanísticos e congéneres e, ainda, poderá intervir
na constituição de outras sociedades, bem como adquirir ou alienar
acções, quotas ou obrigações, próprias ou alheias, e realizar sobre
elas as operações que se mostrem convenientes aos interesses so-
ciais.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de 50 000 euros, integralmente subscrito e
realizado, e encontra-se dividido em 5000 acções, com o valor no-
minal de 10 euros cada uma.
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2 � As acções serão nominativas ou ao portador, registadas ou
não, e reciprocamente convertíveis por decisão dos accionistas, que
suportarão as despesas inerentes à conversão.

3 � Poderão existir títulos de uma ou mais acções.
4 � Os títulos serão assinados por dois administradores, podendo

uma das assinaturas ser de chancela, ou assinados por um adminis-
trador no caso da assembleia geral confiar nos termos da legislação
aplicável o exercício das funções do conselho de administração a
um administrador único.

ARTIGO 5.º

1 � O capital social poderá ser elevado, uma ou mais vezes, por
deliberação em assembleia geral e de harmonia com a lei.

2 � Na subscrição das acções emergentes de todos os aumentos
de capital, os accionistas terão direito de preferência na proporção
do número de acções que já possuírem.

3 � No caso de haver accionistas que não pretendam exercer o
direito de preferência, as acções que lhes caberiam serão rateadas
entre os accionistas subscritores do aumento que declarem pretendê-
-las, no prazo de 10 dias a contar da comunicação feita pela socie-
dade, por carta registada com aviso de recepção, do número de ac-
ções não subscritas, rateio esse a processar entre os ditos accionistas
na proporção do número de acções que já possuírem.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá emitir obrigações nos termos que forem deli-
berados em assembleia geral e de harmonia com a lei.

ARTIGO 7.º

Por simples resolução do conselho de administração, a sociedade
poderá intervir na constituição de outras sociedades, mesmo com
objecto diferente do seu, bem como adquirir ou alienar acções, quo-
tas ou obrigações, próprias ou alheias, e realizar sobre elas as opera-
ções que se mostrem convenientes aos interesses sociais.

CAPÍTULO III

Administração

ARTIGO 8.º

1 � A administração dos negócios da sociedade será exercida por
um conselho de administração, composto por três ou cinco mem-
bros, dispensados de caução e não sendo obrigatória a qualidade de
accionistas, eleitos trienalmente pela assembleia geral, dos quais um
será o presidente.

2 � A assembleia geral poderá, no entanto, nos termos da legis-
lação aplicável, confiar o exercício das funções do conselho de
administração a um administrador único.

ARTIGO 9.º

Compete ao conselho de administração exercer em geral os mais
amplos poderes de gestão da sociedade, cabendo-lhe, designadamente,
os seguintes:

a) Gerir a sociedade e efectuar os actos e operações relativos ao
objecto social;

b) Adquirir, alienar e onerar bens móveis ou imóveis, direitos,
estabelecimentos comerciais e industriais, participações sociais e bens
do activo imobilizado;

c) Dar e tomar de arrendamento prédios rústicos ou urbanos e
trespassar ou tomar de trespasse estabelecimentos de qualquer natu-
reza;

d) Celebrar contratos de mútuo, de empréstimo ou de abertura de
crédito com instituições de crédito ou com outras pessoas ou entida-
des;

e) Transferir a sede social dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe;

f) Criar, transferir e encerrar filiais, sucursais, agências, delega-
ções ou outras formas de representação permanente, em qualquer
local do País ou no estrangeiro;

g) Admitir, nomear e demitir quaisquer funcionários, fixando-lhes
os respectivos vencimentos;

h) Constituir mandatários para a prática de determinados actos e
revogar os mandatos assim conferidos;

i) Representar, por si ou seus mandatários, a sociedade em juízo e
fora dele, activa e passivamente, propor e fazer seguir quaisquer
acções, confessar, transigir ou delas desistir e comprometer-se em
árbitros;

j) Exercer os direitos societários correspondentes às participações
sociais de que a sociedade seja titular;

l) Desempenhar as demais funções previstas nestes estatutos e na
lei.

ARTIGO 10.º

1 � As deliberações do conselho de administração são tomadas
por maioria simples dos votos dos membros presentes ou represen-
tados na reunião.

2 � O presidente do conselho de administração tem direito a voto
de desempate.

3 � Qualquer administrador impedido de comparecer a uma reu-
nião do conselho de administração pode nela fazer-se representar
por outro membro, mediante simples carta dirigida ao presidente,
bem como pode remeter a este o seu voto por escrito.

4 � O conselho de administração poderá, através de simples acta,
delegar em um ou mais dos seus membros a competência e os pode-
res de gestão dos negócios sociais, que entenda dever atribuir-lhes.

ARTIGO 11.º

1 � A sociedade fica obrigada:
a) Pela assinatura de dois administradores;
b) Pela assinatura dos mandatários constituídos relativamente aos

actos compreendidos nas respectivas procurações.
2 � Os actos e documentos de mero expediente são válidos com

a simples assinatura de um membro do conselho de administração
ou de um procurador.

CAPÍTULO IV

Fiscalização

ARTIGO 12.º

1 � A fiscalização da actividade social compete a um conselho
fiscal composto de três membros efectivos, dos quais um será o
presidente, e um ou dois suplentes, eleitos trienalmente pela assem-
bleia geral.

2 � A qualidade dos membros e a competência e a forma como
o conselho fiscal desempenhará as suas funções são reguladas pelo
regime legal de fiscalização das sociedades anónimas.

3 � A assembleia geral poderá, no entanto, nos termos da legis-
lação aplicável, confiar o exercício das funções do conselho fiscal a
um fiscal único, que terá um suplente, que serão sempre um revisor
oficial de contas ou uma sociedade de revisores oficiais de contas.

4 � Os membros do conselho fiscal não carecem de ser accionis-
tas da sociedade.

CAPÍTULO V

Assembleia geral

ARTIGO 13.º

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas,
que para o efeito deverão proceder ao averbamento ou depósito das
suas acções, nos cofres da sociedade, até à véspera do dia da assem-
bleia, sob pena de nela não poderem tomar parte.

2 � Equivale ao depósito na sociedade o documento do depósito
das acções, ou declaração em como se encontram depositadas, emi-
tido nos 15 dias anteriores à assembleia geral pela instituição de
crédito onde as mesmas se encontrem.

ARTIGO 14.º

Os accionistas com direito a voto poderão fazer-se representar
nas assembleias gerais por meio de carta mandadeira dirigida ao pre-
sidente da mesa, nos termos do disposto no artigo 380.º do Código
das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 15.º

A representação na assembleia geral da sociedade, de empresas ou
sociedades accionistas, far-se-á por qualquer pessoa para tal designa-
da por meio de simples carta assinada por quem obrigue a sociedade
representada e a dos menores ou interditos pelos seus representan-
tes legais ou judicialmente investidos na sua representação.

ARTIGO 16.º

1 � O usufrutuário de acções poderá exercer o direito de voto
a elas correspondente em reuniões da assembleia geral que não
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tenham por objecto a alteração dos estatutos ou a dissolução da
sociedade.

2 � Nas que tenham de deliberar sobre qualquer dessas duas fina-
lidades o exercício do direito de voto pertencerá ao nu-proprietário
ou ao usufrutuário com autorização daquele.

ARTIGO 17.º

A cada acção corresponde um voto.

ARTIGO 18.º

A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e um
secretário eleitos trienalmente pela assembleia geral, não sendo obri-
gatória a qualidade de accionista.

ARTIGO 19.º

1 � A assembleia geral dos accionistas deve reunir nos três pri-
meiros meses subsequentes ao termo de cada exercício social.

2 � Deverá ainda a assembleia geral reunir sempre que o requei-
ram o conselho fiscal ou qualquer um dos membros do conselho de
administração ou, ainda, um ou mais accionistas que possuam acções
correspondentes a, pelo menos, 5 % do capital social.

ARTIGO 20.º

1 � As convocatórias da assembleia geral devem ser publicadas
no Diário da República e num dos jornais mais lidos da localidade
da sede social, com a antecedência mínima de um mês em relação à
data da assembleia.

2 � Os accionistas poderão também reunir-se em assembleia ge-
ral, ainda que não tenham sido observadas as formalidades prévias,
desde que todos estejam presentes e todos manifestem a vontade que
a assembleia se constitua e delibere sobre determinados assuntos,
observando-se então o disposto no artigo 54.º do Código das Socie-
dades Comerciais.

ARTIGO 21.º

1 � A assembleia geral poderá constituir-se e deliberar valida-
mente, em primeira reunião, quando se achem presentes ou repre-
sentados accionistas possuidores de, pelo menos, mais de 50 % do
capital social, salvo disposição contrária da lei.

2 � Não atingindo essa percentagem, haverá nova convocação
para outra reunião, que poderá deliberar com qualquer número de
accionistas presentes ou representados e qualquer que seja a percen-
tagem do capital social por eles representado.

ARTIGO 22.º

Salvo disposição contrária da lei, as deliberações da assembleia geral
serão tomadas por maioria de votos emitidos, seja qual for a per-
centagem do capital social nela representado, não sendo contadas as
abstenções.

CAPÍTULO VI

Exercícios sociais e aplicação de resultados

ARTIGO 23.º

O ano social coincide com o ano civil.

ARTIGO 24.º

1 � Aos lucros líquidos apurados em cada exercício será dado o
destino que, sem prejuízo das disposições legais relativas à reserva
legal, for deliberado pela assembleia geral, sob proposta do conselho
de administração e parecer do conselho fiscal.

2 � A assembleia geral poderá deliberar, nos termos da lei, no
sentido de levar a reservas a totalidade dos lucros líquidos apurados.

CAPÍTULO VII

Dissolução e liquidação

ARTIGO 25.º

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

2 � Ao liquidatário ou liquidatários nomeados de entre os accio-
nistas, em assembleia geral, competirão as atribuições e os poderes
fixados no Código das Sociedades Comerciais.

CAPÍTULO VIII

Disposições gerais

ARTIGO 26.º

1 � É permitida a reeleição, por uma ou mais vezes, dos mem-
bros dos corpos sociais.

2 � Os membros dos corpos sociais permanecerão em funções
até à posse daqueles que lhes sucedem.

ARTIGO 27.º

1 � Tanto para o conselho de administração, como para o con-
selho fiscal, como ainda para a mesa da assembleia geral, poderão
ser eleitas empresas ou sociedades accionistas, que serão representa-
das para esse efeito por um dos seus gerentes ou administradores,
especialmente designado por meio de simples carta assinada por quem
obrigue a representada, ou por mandatário para isso especialmente
constituído.

2 � Se a sociedade for eleita ou nomeada para os corpos sociais
ou para qualquer outro cargo, de empresa ou sociedade em que seja
associada, será representada no exercício dessas funções por um dos
seus administradores, especialmente designado para o efeito, por meio
de simples carta assinada por quem obrigue a sociedade representa-
da, ou por mandatário para isso especialmente constituído.

Designação dos órgãos sociais para o triénio de 2003-2005:
Conselho de administração: presidente, Ricardo Nuno de

Mongiardim Flor e Malainho Garcia, casado, Urbanização Pinhal de
Cima, lote 8, 1.º, esquerdo, Sesimbra; vogais: Maria Luísa Pais Gar-
cia de Faria, divorciada, Rua dos Bons Ares, 31-L.A, Alcabideche,
Cascais; e Junior Scherdien dos Santos, casado, Rua de Viriato, 27,
5.º, A, Lisboa.

Fiscal único: efectivo, Manuel L. Brito & Associados, Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas, Rua de Anchieta, 5, 3.º, Lisboa;
suplente, Rosalba Maria Cocco Mercante Ferro, casada, Rua de San-
to António, 75, 1.º, Faro, revisora oficial de contas.

Está conforme o original.

22 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2005423025

URBANIZAÇÃO QUINTA DA TRINDADE
Q03 � SEIXAL � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 945/040114; identificação de pessoa colectiva n.º 506807347;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/040114.

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

CAPÍTULO I

Firma, sede, objecto e duração

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Urbanização Quinta da Trindade
Q03 � Seixal � Sociedade Imobiliária, S. A., regula-se pelos pre-
sentes estatutos e legislação aplicável e terá duração indeterminada.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede no Largo de Rafael Bordalo Pi-
nheiro, 16, freguesia de Sacramento, concelho de Lisboa.

2 � A sede social poderá ser transferida para qualquer outro lo-
cal, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, por sim-
ples deliberação do conselho de administração.

3 � O conselho de administração poderá criar, transferir e en-
cerrar, em qualquer local do País ou do estrangeiro, filiais, sucursais,
agências, delegações ou outras formas de representação social, nos
termos que julgar convenientes.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a compra, administração e alienação
de bens sociais ou imóveis, próprios ou alheios, a compra de prédios
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rústicos ou urbanos e a revenda dos adquiridos para esse fim, bem
como a gestão de imóveis próprios, o exercício de indústria de cons-
trução civil e hoteleira e a elaboração de estudos e projectos de
construção civil, urbanísticos e congéneres e, ainda, poderá intervir
na constituição de outras sociedades, bem como adquirir ou alienar
acções, quotas ou obrigações, próprias ou alheias, e realizar sobre
elas as operações que se mostrem convenientes aos interesses so-
ciais.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de 50 000 euros, integralmente subscrito e
realizado, e encontra-se dividido em 5000 acções, com o valor no-
minal de 10 euros cada uma.

2 � As acções serão nominativas ou ao portador, registadas ou
não, e reciprocamente convertíveis por decisão dos accionistas, que
suportarão as despesas inerentes à conversão.

3 � Poderão existir títulos de uma ou mais acções.
4 � Os títulos serão assinados por dois administradores, podendo

uma das assinaturas ser de chancela, ou assinados por um adminis-
trador no caso da assembleia geral confiar nos termos da legislação
aplicável o exercício das funções do conselho de administração a
um administrador único.

ARTIGO 5.º

1 � O capital social poderá ser elevado, uma ou mais vezes, por
deliberação em assembleia geral e de harmonia com a lei.

2 � Na subscrição das acções emergentes de todos os aumentos
de capital, os accionistas terão direito de preferência na proporção
do número de acções que já possuírem.

3 � No caso de haver accionistas que não pretendam exercer o
direito de preferência, as acções que lhes caberiam serão rateadas
entre os accionistas subscritores do aumento que declarem pretendê-
-las, no prazo de 10 dias a contar da comunicação feita pela socie-
dade, por carta registada com aviso de recepção, do número de ac-
ções não subscritas, rateio esse a processar entre os ditos accionistas
na proporção do número de acções que já possuírem.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá emitir obrigações nos termos que forem deli-
berados em assembleia geral e de harmonia com a lei.

ARTIGO 7.º

Por simples resolução do conselho de administração, a sociedade
poderá intervir na constituição de outras sociedades, mesmo com
objecto diferente do seu, bem como adquirir ou alienar acções, quo-
tas ou obrigações, próprias ou alheias, e realizar sobre elas as opera-
ções que se mostrem convenientes aos interesses sociais.

CAPÍTULO III

Administração

ARTIGO 8.º

1 � A administração dos negócios da sociedade será exercida por
um conselho de administração, composto por três ou cinco mem-
bros, dispensados de caução e não sendo obrigatória a qualidade de
accionistas, eleitos trienalmente pela assembleia geral, dos quais um
será o presidente.

2 � A assembleia geral poderá, no entanto, nos termos da legis-
lação aplicável, confiar o exercício das funções do conselho de ad-
ministração a um administrador único.

ARTIGO 9.º

Compete ao conselho de administração exercer em geral os mais
amplos poderes de gestão da sociedade, cabendo-lhe, designadamente,
os seguintes:

a) Gerir a sociedade e efectuar os actos e operações relativos ao
objecto social;

b) Adquirir, alienar e onerar bens móveis ou imóveis, direitos,
estabelecimentos comerciais e industriais, participações sociais e bens
do activo imobilizado;

c) Dar e tomar de arrendamento prédios rústicos ou urbanos e
trespassar ou tomar de trespasse estabelecimentos de qualquer natu-
reza;

d) Celebrar contratos de mútuo, de empréstimo ou de abertura de
crédito com instituições de crédito ou com outras pessoas ou entida-
des;

e) Transferir a sede social dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe;

f) Criar, transferir e encerrar filiais, sucursais, agências, delega-
ções ou outras formas de representação permanente, em qualquer
local do País ou no estrangeiro;

g) Admitir, nomear e demitir quaisquer funcionários, fixando-lhes
os respectivos vencimentos;

h) Constituir mandatários para a prática de determinados actos e
revogar os mandatos assim conferidos;

i) Representar, por si ou seus mandatários, a sociedade em juízo e
fora dele, activa e passivamente, propor e fazer seguir quaisquer
acções, confessar, transigir ou delas desistir e comprometer-se em
árbitros;

j) Exercer os direitos societários correspondentes às participações
sociais de que a sociedade seja titular;

l) Desempenhar as demais funções previstas nestes estatutos e
na lei.

ARTIGO 10.º

1 � As deliberações do conselho de administração são tomadas
por maioria simples dos votos dos membros presentes ou represen-
tados na reunião.

2 � O presidente do conselho de administração tem direito a voto
de desempate.

3 � Qualquer administrador impedido de comparecer a uma reu-
nião do conselho de administração pode nela fazer-se representar
por outro membro, mediante simples carta dirigida ao presidente,
bem como pode remeter a este o seu voto por escrito.

4 � O conselho de administração poderá, através de simples acta,
delegar em um ou mais dos seus membros a competência e os pode-
res de gestão dos negócios sociais, que entenda dever atribuir-lhes.

ARTIGO 11.º

1 � A sociedade fica obrigada:
a) Pela assinatura de dois administradores;
b) Pela assinatura dos mandatários constituídos relativamente aos

actos compreendidos nas respectivas procurações.
2 � Os actos e documentos de mero expediente são válidos com

a simples assinatura de um membro do conselho de administração
ou de um procurador.

CAPÍTULO IV

Fiscalização

ARTIGO 12.º

1 � A fiscalização da actividade social compete a um conselho
fiscal composto de três membros efectivos, dos quais um será o
presidente, e um ou dois suplentes, eleitos trienalmente pela assem-
bleia geral.

2 � A qualidade dos membros e a competência e a forma como
o conselho fiscal desempenhará as suas funções são reguladas pelo
regime legal de fiscalização das sociedades anónimas.

3 � A assembleia geral poderá, no entanto, nos termos da legis-
lação aplicável, confiar o exercício das funções do conselho fiscal a
um fiscal único, que terá um suplente, que serão sempre um revisor
oficial de contas ou uma sociedade de revisores oficiais de contas.

4 � Os membros do conselho fiscal não carecem de ser accionis-
tas da sociedade.

CAPÍTULO V

Assembleia geral

ARTIGO 13.º

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas,
que para o efeito deverão proceder ao averbamento ou depósito das
suas acções, nos cofres da sociedade, até à véspera do dia da assem-
bleia, sob pena de nela não poderem tomar parte.

2 � Equivale ao depósito na sociedade o documento do depósito
das acções, ou declaração em como se encontram depositadas, emi-
tido nos 15 dias anteriores à assembleia geral pela instituição de
crédito onde as mesmas se encontrem.
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ARTIGO 14.º

Os accionistas com direito a voto poderão fazer-se representar
nas assembleias gerais por meio de carta mandadeira dirigida ao pre-
sidente da mesa, nos termos do disposto no artigo 380.º do Código
das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 15.º

A representação na assembleia geral da sociedade, de empresas ou
sociedades accionistas, far-se-á por qualquer pessoa para tal designa-
da por meio de simples carta assinada por quem obrigue a sociedade
representada e a dos menores ou interditos pelos seus representan-
tes legais ou judicialmente investidos na sua representação.

ARTIGO 16.º

1 � O usufrutuário de acções poderá exercer o direito de voto a
elas correspondente em reuniões da assembleia geral que não tenham
por objecto a alteração dos estatutos ou a dissolução da sociedade.

2 � Nas que tenham de deliberar sobre qualquer dessas duas fina-
lidades o exercício do direito de voto pertencerá ao nu-proprietário
ou ao usufrutuário com autorização daquele.

ARTIGO 17.º

A cada acção corresponde um voto.

ARTIGO 18.º

A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e um
secretário eleitos trienalmente pela assembleia geral, não sendo obri-
gatória a qualidade de accionista.

ARTIGO 19.º

1 � A assembleia geral dos accionistas deve reunir nos três pri-
meiros meses subsequentes ao termo de cada exercício social.

2 � Deverá ainda a assembleia geral reunir sempre que o requei-
ram o conselho fiscal ou qualquer um dos membros do conselho de
administração ou, ainda, um ou mais accionistas que possuam acções
correspondentes a, pelo menos, 5 % do capital social.

ARTIGO 20.º

1 � As convocatórias da assembleia geral devem ser publicadas
no Diário da República e num dos jornais mais lidos da localidade
da sede social, com a antecedência mínima de um mês em relação à
data da assembleia.

2 � Os accionistas poderão também reunir-se em assembleia ge-
ral, ainda que não tenham sido observadas as formalidades prévias,
desde que todos estejam presentes e todos manifestem a vontade que
a assembleia se constitua e delibere sobre determinados assuntos,
observando-se então o disposto no artigo 54.º do Código das Socie-
dades Comerciais.

ARTIGO 21.º

1 � A assembleia geral poderá constituir-se e deliberar valida-
mente, em primeira reunião, quando se achem presentes ou repre-
sentados accionistas possuidores de, pelo menos, mais de 50 % do
capital social, salvo disposição contrária da lei.

2 � Não atingindo essa percentagem, haverá nova convocação
para outra reunião, que poderá deliberar com qualquer número de
accionistas presentes ou representados e qualquer que seja a percen-
tagem do capital social por eles representado.

ARTIGO 22.º

Salvo disposição contrária da lei, as deliberações da assembleia geral
serão tomadas por maioria de votos emitidos, seja qual for a per-
centagem do capital social nela representado, não sendo contadas as
abstenções.

CAPÍTULO VI

Exercícios sociais e aplicação de resultados

ARTIGO 23.º

O ano social coincide com o ano civil.

ARTIGO 24.º

1 � Aos lucros líquidos apurados em cada exercício será dado o
destino que, sem prejuízo das disposições legais relativas à reserva

legal, for deliberado pela assembleia geral, sob proposta do conselho
de administração e parecer do conselho fiscal.

2 � A assembleia geral poderá deliberar, nos termos da lei, no
sentido de levar a reservas a totalidade dos lucros líquidos apurados.

CAPÍTULO VII

Dissolução e liquidação

ARTIGO 25.º

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

2 � Ao liquidatário ou liquidatários nomeados de entre os accio-
nistas, em assembleia geral, competirão as atribuições e os poderes
fixados no Código das Sociedades Comerciais.

CAPÍTULO VIII

Disposições gerais

ARTIGO 26.º

1 � É permitida a reeleição, por uma ou mais vezes, dos mem-
bros dos corpos sociais.

2 � Os membros dos corpos sociais permanecerão em funções
até à posse daqueles que lhes sucedem.

ARTIGO 27.º

1 � Tanto para o conselho de administração, como para o con-
selho fiscal, como ainda para a mesa da assembleia geral, poderão
ser eleitas empresas ou sociedades accionistas, que serão representa-
das para esse efeito por um dos seus gerentes ou administradores,
especialmente designado por meio de simples carta assinada por quem
obrigue a representada, ou por mandatário para isso especialmente
constituído.

2 � Se a sociedade for eleita ou nomeada para os corpos sociais
ou para qualquer outro cargo, de empresa ou sociedade em que seja
associada, será representada no exercício dessas funções por um dos
seus administradores, especialmente designado para o efeito, por meio
de simples carta assinada por quem obrigue a sociedade representa-
da, ou por mandatário para isso especialmente constituído.

Designação dos órgãos sociais para o triénio de 2003-2005:
Conselho de administração: presidente, Ricardo Nuno de

Mongiardim Flor e Malainho Garcia, casado, Urbanização Pinhal de
Cima, lote 8, 1.º, esquerdo, Sesimbra; vogais: Maria Luísa Pais Gar-
cia de Faria, divorciada, Rua dos Bons Ares, 31-L.A, Alcabideche,
Cascais; e Junior Scherdien dos Santos, casado, Rua de Viriato, 27,
5.º, A, Lisboa.

Fiscal único: efectivo, Manuel L. Brito & Associados, Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas, Rua de Anchieta, 5, 3.º, Lisboa;
suplente, Rosalba Maria Cocco Mercante Ferro, casada, Rua de San-
to António, 75, 1.º, Faro, revisora oficial de contas.

Está conforme o original.

22 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2005423041

URBANIZAÇÃO QUINTA DA TRINDADE
Q01 � SEIXAL � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 943/040114; identificação de pessoa colectiva n.º 506807320;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/040114.

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

CAPÍTULO I

Firma, sede, objecto e duração

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Urbanização Quinta da Trindade
Q01 � Seixal � Sociedade Imobiliária, S. A., regula-se pelos pre-
sentes estatutos e legislação aplicável e terá duração indeterminada.
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ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede no Largo de Rafael Bordalo Pi-
nheiro, 16, freguesia de Sacramento, concelho de Lisboa.

2 � A sede social poderá ser transferida para qualquer outro lo-
cal, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, por sim-
ples deliberação do conselho de administração.

3 � O conselho de administração poderá criar, transferir e en-
cerrar, em qualquer local do País ou do estrangeiro, filiais, sucursais,
agências, delegações ou outras formas de representação social, nos
termos que julgar convenientes.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a compra, administração e alienação
de bens sociais ou imóveis, próprios ou alheios, a compra de prédios
rústicos ou urbanos e a revenda dos adquiridos para esse fim, bem
como a gestão de imóveis próprios, o exercício de indústria de cons-
trução civil e hoteleira e a elaboração de estudos e projectos de
construção civil, urbanísticos e congéneres e, ainda, poderá intervir
na constituição de outras sociedades, bem como adquirir ou alienar
acções, quotas ou obrigações, próprias ou alheias, e realizar sobre
elas as operações que se mostrem convenientes aos interesses so-
ciais.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de 50 000 euros, integralmente subscrito e
realizado, e encontra-se dividido em 5000 acções, com o valor no-
minal de 10 euros cada uma.

2 � As acções serão nominativas ou ao portador, registadas ou
não, e reciprocamente convertíveis por decisão dos accionistas, que
suportarão as despesas inerentes à conversão.

3 � Poderão existir títulos de uma ou mais acções.
4 � Os títulos serão assinados por dois administradores, podendo

uma das assinaturas ser de chancela, ou assinados por um adminis-
trador no caso da assembleia geral confiar nos termos da legislação
aplicável o exercício das funções do conselho de administração a
um administrador único.

ARTIGO 5.º

1 � O capital social poderá ser elevado, uma ou mais vezes, por
deliberação em assembleia geral e de harmonia com a lei.

2 � Na subscrição das acções emergentes de todos os aumentos
de capital, os accionistas terão direito de preferência na proporção
do número de acções que já possuírem.

3 � No caso de haver accionistas que não pretendam exercer o
direito de preferência, as acções que lhes caberiam serão rateadas
entre os accionistas subscritores do aumento que declarem pretendê-
-las, no prazo de 10 dias a contar da comunicação feita pela socie-
dade, por carta registada com aviso de recepção, do número de ac-
ções não subscritas, rateio esse a processar entre os ditos accionistas
na proporção do número de acções que já possuírem.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá emitir obrigações nos termos que forem deli-
berados em assembleia geral e de harmonia com a lei.

ARTIGO 7.º

Por simples resolução do conselho de administração, a sociedade
poderá intervir na constituição de outras sociedades, mesmo com
objecto diferente do seu, bem como adquirir ou alienar acções, quo-
tas ou obrigações, próprias ou alheias, e realizar sobre elas as opera-
ções que se mostrem convenientes aos interesses sociais.

CAPÍTULO III

Administração

ARTIGO 8.º

1 � A administração dos negócios da sociedade será exercida por
um conselho de administração, composto por três ou cinco mem-
bros, dispensados de caução e não sendo obrigatória a qualidade de
accionistas, eleitos trienalmente pela assembleia geral, dos quais um
será o presidente.

2 � A assembleia geral poderá, no entanto, nos termos da legis-
lação aplicável, confiar o exercício das funções do conselho de ad-
ministração a um administrador único.

ARTIGO 9.º

Compete ao conselho de administração exercer em geral os mais
amplos poderes de gestão da sociedade, cabendo-lhe, designadamente,
os seguintes:

a) Gerir a sociedade e efectuar os actos e operações relativos ao
objecto social;

b) Adquirir, alienar e onerar bens móveis ou imóveis, direitos,
estabelecimentos comerciais e industriais, participações sociais e bens
do activo imobilizado;

c) Dar e tomar de arrendamento prédios rústicos ou urbanos e
trespassar ou tomar de trespasse estabelecimentos de qualquer natu-
reza;

d) Celebrar contratos de mútuo, de empréstimo ou de abertura de
crédito com instituições de crédito ou com outras pessoas ou entida-
des;

e) Transferir a sede social dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe;

f) Criar, transferir e encerrar filiais, sucursais, agências, delega-
ções ou outras formas de representação permanente, em qualquer
local do País ou no estrangeiro;

g) Admitir, nomear e demitir quaisquer funcionários, fixando-lhes
os respectivos vencimentos;

h) Constituir mandatários para a prática de determinados actos e
revogar os mandatos assim conferidos;

i) Representar, por si ou seus mandatários, a sociedade em juízo e
fora dele, activa e passivamente, propor e fazer seguir quaisquer
acções, confessar, transigir ou delas desistir e comprometer-se em
árbitros;

j) Exercer os direitos societários correspondentes às participações
sociais de que a sociedade seja titular;

l) Desempenhar as demais funções previstas nestes estatutos e
na lei.

ARTIGO 10.º

1 � As deliberações do conselho de administração são tomadas
por maioria simples dos votos dos membros presentes ou represen-
tados na reunião.

2 � O presidente do conselho de administração tem direito a voto
de desempate.

3 � Qualquer administrador impedido de comparecer a uma reu-
nião do conselho de administração pode nela fazer-se representar
por outro membro, mediante simples carta dirigida ao presidente,
bem como remeter a este o seu voto por escrito.

4 � O conselho de administração poderá, através de simples acta,
pode delegar em um ou mais dos seus membros a competência e os
poderes de gestão dos negócios sociais, que entenda dever atribuir-
-lhes.

ARTIGO 11.º

1 � A sociedade fica obrigada:
a) Pela assinatura de dois administradores;
b) Pela assinatura dos mandatários constituídos relativamente aos

actos compreendidos nas respectivas procurações.
2 � Os actos e documentos de mero expediente são válidos com

a simples assinatura de um membro do conselho de administração
ou de um procurador.

CAPÍTULO IV

Fiscalização

ARTIGO 12.º

1 � A fiscalização da actividade social compete a um conselho
fiscal composto de três membros efectivos, dos quais um será o
presidente, e um ou dois suplentes, eleitos trienalmente pela assem-
bleia geral.

2 � A qualidade dos membros e a competência e a forma como
o conselho fiscal desempenhará as suas funções são reguladas pelo
regime legal de fiscalização das sociedades anónimas.

3 � A assembleia geral poderá, no entanto, nos termos da legis-
lação aplicável, confiar o exercício das funções do conselho fiscal a
um fiscal único, que terá um suplente, que serão sempre um revisor
oficial de contas ou uma sociedade de revisores oficiais de contas.

4 � Os membros do conselho fiscal não carecem de ser accionis-
tas da sociedade.
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CAPÍTULO V

Assembleia geral

ARTIGO 13.º

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas,
que para o efeito deverão proceder ao averbamento ou depósito das
suas acções, nos cofres da sociedade, até à véspera do dia da assem-
bleia, sob pena de nela não poderem tomar parte.

2 � Equivale ao depósito na sociedade o documento do depósito
das acções, ou declaração em como se encontram depositadas, emi-
tido nos 15 dias anteriores à assembleia geral pela instituição de
crédito onde as mesmas se encontrem.

ARTIGO 14.º

Os accionistas com direito a voto poderão fazer-se representar
nas assembleias gerais por meio de carta mandadeira dirigida ao pre-
sidente da mesa, nos termos do disposto no artigo 380.º do Código
das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 15.º

A representação na assembleia geral da sociedade, de empresas ou
sociedades accionistas, far-se-á por qualquer pessoa para tal designa-
da por meio de simples carta assinada por quem obrigue a sociedade
representada e a dos menores ou interditos pelos seus representan-
tes legais ou judicialmente investidos na sua representação.

ARTIGO 16.º

1 � O usufrutuário de acções poderá exercer o direito de voto a
elas correspondente em reuniões da assembleia geral que não tenham
por objecto a alteração dos estatutos ou a dissolução da sociedade.

2 � Nas que tenham de deliberar sobre qualquer dessas duas fina-
lidades o exercício do direito de voto pertencerá ao nu-proprietário
ou ao usufrutuário com autorização daquele.

ARTIGO 17.º

A cada acção corresponde um voto.

ARTIGO 18.º

A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e um
secretário eleitos trienalmente pela assembleia geral, não sendo obri-
gatória a qualidade de accionista.

ARTIGO 19.º

1 � A assembleia geral dos accionistas deve reunir nos três pri-
meiros meses subsequentes ao termo de cada exercício social.

2 � Deverá ainda a assembleia geral reunir sempre que o requei-
ram o conselho fiscal ou qualquer um dos membros do conselho de
administração ou, ainda, um ou mais accionistas que possuam acções
correspondentes a, pelo menos, 5 % do capital social.

ARTIGO 20.º

1 � As convocatórias da assembleia geral devem ser publicadas
no Diário da República e num dos jornais mais lidos da localidade
da sede social, com a antecedência mínima de um mês em relação à
data da assembleia.

2 � Os accionistas poderão também reunir-se em assembleia ge-
ral, ainda que não tenham sido observadas as formalidades prévias,
desde que todos estejam presentes e todos manifestem a vontade que
a assembleia se constitua e delibere sobre determinados assuntos,
observando-se então o disposto no artigo 54.º do Código das Socie-
dades Comerciais.

ARTIGO 21.º

1 � A assembleia geral poderá constituir-se e deliberar valida-
mente, em primeira reunião, quando se achem presentes ou repre-
sentados accionistas possuidores de, pelo menos, mais de 50 % do
capital social, salvo disposição contrária da lei.

2 � Não atingindo essa percentagem, haverá nova convocação
para outra reunião, que poderá deliberar com qualquer número de
accionistas presentes ou representados e qualquer que seja a percen-
tagem do capital social por eles representado.

ARTIGO 22.º

Salvo disposição contrária da lei, as deliberações da assembleia geral
serão tomadas por maioria de votos emitidos, seja qual for a per-
centagem do capital social nela representado, não sendo contadas as
abstenções.

CAPÍTULO VI

Exercícios sociais e aplicação de resultados

ARTIGO 23.º

O ano social coincide com o ano civil.

ARTIGO 24.º

1 � Aos lucros líquidos apurados em cada exercício será dado o
destino que, sem prejuízo das disposições legais relativas à reserva
legal, for deliberado pela assembleia geral, sob proposta do conselho
de administração e parecer do conselho fiscal.

2 � A assembleia geral poderá deliberar, nos termos da lei, no
sentido de levar a reservas a totalidade dos lucros líquidos apurados.

CAPÍTULO VII

Dissolução e liquidação

ARTIGO 25.º

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

2 � Ao liquidatário ou liquidatários nomeados de entre os accio-
nistas, em assembleia geral, competirão as atribuições e os poderes
fixados no Código das Sociedades Comerciais.

CAPÍTULO VIII

Disposições gerais

ARTIGO 26.º

1 � É permitida a reeleição, por uma ou mais vezes, dos mem-
bros dos corpos sociais.

2 � Os membros dos corpos sociais permanecerão em funções
até à posse daqueles que lhes sucedem.

ARTIGO 27.º

1 � Tanto para o conselho de administração, como para o con-
selho fiscal, como ainda para a mesa da assembleia geral, poderão
ser eleitas empresas ou sociedades accionistas, que serão representa-
das para esse efeito por um dos seus gerentes ou administradores,
especialmente designado por meio de simples carta assinada por quem
obrigue a representada, ou por mandatário para isso especialmente
constituído.

2 � Se a sociedade for eleita ou nomeada para os corpos sociais
ou para qualquer outro cargo, de empresa ou sociedade em que seja
associada, será representada no exercício dessas funções por um dos
seus administradores, especialmente designado para o efeito, por meio
de simples carta assinada por quem obrigue a sociedade representa-
da, ou por mandatário para isso especialmente constituído.

Designação dos órgãos sociais para o triénio de 2003-2005:
Conselho de administração: presidente, Ricardo Nuno de

Mongiardim Flor e Malainho Garcia, casado, Urbanização Pinhal de
Cima, lote 8, 1.º, esquerdo, Sesimbra; vogais: Maria Luísa Pais Gar-
cia de Faria, divorciada, Rua dos Bons Ares, 31-L.A, Alcabideche,
Cascais; e Junior Scherdien dos Santos, casado, Rua de Viriato, 27,
5.º, A, Lisboa.

Fiscal único: efectivo, Manuel L. Brito & Associados, Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas, Rua de Anchieta, 5, 3.º, Lisboa;
suplente, Rosalba Maria Cocco Mercante Ferro, casada, Rua de San-
to António, 75, 1.º, Faro, revisora oficial de contas.

Está conforme o original.

22 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2004256729
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SOUSA & MEDEIROS � RESTAURANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 893/031217; identificação de pessoa colectiva n.º 506777308;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 20/031217.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Sousa & Medeiros � Restauran-
tes, L.da, e tem a sua sede em Lisboa, na Rua de Campolide, 351,
Galerias Twin Towers, loja 23, freguesia de Campolide.

2 � Por simples deliberação da gerência, poderá ser transferida a
sede da sociedade para qualquer outro local dentro do mesmo conce-
lho ou para concelho limítrofe, bem como criar sucursais, agências,
delegações ou outras formas locais de representação, no País ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na exploração das indústrias hoteleira,
turística e de restauração.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor
nominal de 37 500 euros, pertencente ao sócio António Maria Ra-
poso de Sousa d�Alte, e outra do valor nominal de 12 500 euros,
pertencente à sócia Isabel Sofia Trigueiros e Lorena Medeiros dos
Santos.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas, bem como em quaisquer outras sociedades, mesmo com
objecto diferente ou reguladas por lei especial.

ARTIGO 5.º

1 � Apenas a cessão de quotas entre os sócios é livre, não de-
pendendo por isso do consentimento da sociedade.

2 � Na cessão de quotas a estranhos terão direito de preferência
a sociedade e os sócios, sucessivamente.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo e
fora dele, activa e passivamente, dispensadas de caução e com ou
sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral,
pertencem a ambos os sócios, que desde já são nomeados gerentes.

2 � A sociedade vincula-se em todos os actos, necessários ou
convenientes à prossecução do objecto social, com a intervenção de
um gerente.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota, quando esta for su-
jeita a arrolamento, arresto, penhora, ou quando for incluída em
massa falida.

Está conforme o original.

21 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2005029750

OLAIAS PARQUE, ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 896/031218; identificação de pessoa colectiva n.º 506709841;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 25/031218.

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

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Olaias Parque, Actividades Hote-
leiras, L.da, e tem a sua sede na Rua do Dr. Gama Barros, 26, em
Lisboa, freguesia de Alvalade.

2 � A gerência da sociedade poderá deslocar livremente a sede
social, dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, e
criar sucursais, agências, delegações ou outras formas locais de re-
presentação social.

2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de restaurante, snack-
-bar e café.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma de 4250 eu-
ros, pertencente ao sócio José Júlio Lopes Carvalho, e uma de 750 eu-
ros, pertencente à sócia Paula Cristina da Silva de Oliveira.

4.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares, na pro-
porção das quotas e até ao montante de 100 000 euros.

5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado, será exercida pelos gerentes a designar em assem-
bleia geral, ficando, desde já, nomeado gerente o sócio José Júlio
Lopes Carvalho.

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

3 � É expressamente vedado aos gerentes obrigar a sociedade em
actos ou contratos estranhos aos negócios sociais, designadamente
em fianças, avales ou letras de favor.

6.º

A cessão de quotas a estranhos depende sempre do consentimen-
to prévio da sociedade.

7.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.

8.º

As assembleias gerais, sempre que a lei não exija outras formali-
dades, serão convocadas por meio de cartas registadas ou protocoladas
dirigidas aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme o original.

21 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2005056057

TAPIG � GESTÃO E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 902/031222; identificação de pessoa colectiva n.º 506775291;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/031222.

Certifico que foi constituída a sociedade unipessoal em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma TAPIG � Gestão e Investimentos
Imobiliários, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua do Padre
António Vieira, 17, rés-do-chão, esquerdo, 1070-195 Lisboa, fregue-
sia de São Sebastião da Pedreira.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na gestão de empresas, serviços
de consultadoria, investimentos e projectos de compra, reconstru-
ção e venda de imóveis e revenda dos adquiridos para o mesmo fim,
construção civil e obras públicas e arrendamento. Gestão, projectos
e investimentos imobiliários.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao sócio único Aníbal Custódio Reis Tavares de Almeida.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio único.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

21 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2005029688

SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS ATLAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 27 270/590113; identificação de pessoa colectiva n.º 500259615;
inscrição n.º 20; número e data da apresentação: 33/031223.

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

Cisão-fusão.
Modalidade: destaque de parte do património da sociedade cindida,

Sociedade de Investimentos Atlas, S. A., constituído por um imóvel,
para ser incorporado na sociedade incorporante OBRANOVA �
Sociedade de Construções, L.da

13 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2005059919

TEMPLE � PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8741/991229; identificação de pessoa colectiva n.º 504800280;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 10/031028.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a fusão e foi alterado parcialmente o contrato, quanto aos artigos 3.º
e 5.º, que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto social a prestação de serviços co-
merciais, estudos económicos, organização de campanhas de publi-
cidade, consultadoria (com excepção da consultadoria jurídica) e
assessoria na aquisição de imóveis, marketing, comercialização e
venda de imóveis, construção de edifícios para venda, aquisição
de prédios e revenda dos adquiridos para esse fim, promoção de em-
preendimentos imobiliários e construção civil.

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais bens sociais, é de 100 000 euros, dividido da seguinte forma:
uma quota com o valor nominal de 99 000 euros, pertencente à
sociedade Temple, SGPS, S. A., e cinco quotas iguais de 200 euros
cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios Maria Margarida
da Fonseca Barreto, Bernardo Maria Igrejas Horta e Costa, Filipa
Alexandra Morais da Fonseca Santos Vagos Lourenço, Isabel Maria
Mora de Ibérico Nogueira de Sampaio e Maria Alice Neves Gonçal-
ves Pereira.

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

Está conforme o original.

19 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2004294248

SOCIEDADE AGRÍCOLA
MONTE DOS ALQUEVEIRINHOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9620/990909; identificação de pessoa colectiva n.º 504512587;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 3; números e data
das apresentações: 19-20/031209.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a cessação das funções do administrador Vítor Manuel Fernandes da
Silva Neves, por renúncia, em 30 de Outubro de 2003, e a seguinte
designação:

Designação de administrador único, em 10 de Novembro de 2003.
Período: quadriénio de 2003-2006.
Maria Luísa Brito Pereira Frazão e Neves, casada, residente na

Avenida de Miguel Torga, 27-A, 1.º, Lisboa.

20 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000249198

LISBOA � 4.A SECÇÃO

PEREIRA & DINIZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 42 203; identificação de pessoa colectiva n.º 500957983; entra-
da: 6652/020628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

20 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2004340355

PASTELARIA E CHARCUTARIA AVIZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 27 745; identificação de pessoa colectiva n.º 500492751; entra-
da: 9599/020709.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

20 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2004340363

MORGADO & LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 2694; identificação de pessoa colectiva n.º 503011460; entrada:
9681/020709.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

20 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2004340479

PINHEIRO MONTEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 53 164; identificação de pessoa colectiva n.º 500217602; entra-
da: 8295/020704.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

21 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2004340576
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MINITROM � COMPONENTES ELECTRÓNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 49 254; identificação de pessoa colectiva n.º 500613907; entra-
da: 8189/020704.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

21 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2004340525

MERCEARIA PÉROLA DO JARDIM DE RODRIGUES
& CALDEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 27 218; identificação de pessoa colectiva n.º 500547262; entra-
da: 8556/020705.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

21 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2004340673

MERCEARIA RIVAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 28 836; identificação de pessoa colectiva n.º 500730784; entra-
da: 7301/020702.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

20 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2004340410

PASTELARIA VITA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 32 191; identificação de pessoa colectiva n.º 500494967; entra-
da: 9627/020709.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

21 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2004340428

PASTELARIA SNACK BAR SILVANIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 58 536; identificação de pessoa colectiva n.º 501480927; entra-
da: 8212/020704.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

21 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2004340509

COSTA & LOPES LOURO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 53 551; identificação de pessoa colectiva n.º 500842426; entra-
da: 9119/020708.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

21 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2004340460

CENTRO DE MEDICINA PSICOLÓGICA
DO SALDANHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6875; identificação de pessoa colectiva n.º 504083457; entrada:
8709/020705.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

22 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000249254

MENDES MOREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 42 373; identificação de pessoa colectiva n.º 500060258; entra-
da: 7926/020703.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

21 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000249253

MELISAUTO � MERCADO LISBONENSE
DE AUTOMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 41 498; identificação de pessoa colectiva n.º 500189650; entra-
da: 10 712/020712.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

20 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000249252

PAULANA � ARMAZÉNS DE TECIDOS E MALHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 43 229; identificação de pessoa colectiva n.º 500213070; entra-
da: 8548/020705.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

21 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000249251

M. SARAIVA & PEREIRA � CONSTRUÇÕES NOVAS
E REMODELAÇÃO DE EDIFÍCIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 4976; identificação de pessoa colectiva n.º 503578266; entrada:
7065/020701.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

22 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000249250

CIRGMÉDICA � MEDICINA E CIRURGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 8238; identificação de pessoa colectiva n.º 504547291; entrada:
8536/020705.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

22 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000249248

MA E IL CONSULTORES, TECNOLOGIAS
DE INTEGRAÇÃO DE EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7830; identificação de pessoa colectiva n.º 504563050; entrada:
9031/020708.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

22 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000249247

CASA MACAU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 764; identificação de pessoa colectiva n.º 500519269; entra-
da: 8384/020705.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

22 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000249246

PROTAMBI � HIGIENIZAÇÃO E PRODUTOS
ANTI-FOGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6325; identificação de pessoa colectiva n.º 503934097; entrada:
18 465/021213.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

22 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000249244

CENTRAL FUNDOS � SOCIEDADE GESTORA
DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 466; identificação de pessoa colectiva n.º 502124695; entrada:
7941/020703.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

21 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000249243

PASTELARIA ESTRELA DOURADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 482; identificação de pessoa colectiva n.º 501049622; entrada:
18 426/021213.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

21 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000249241

COMENDO RÁPIDO � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 57 757; identificação de pessoa colectiva n.º 501368876; entra-
da: 9254/020708.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

21 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000249240

MANUEL ESTEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 29 345; identificação de pessoa colectiva n.º 500454868; entra-
da: 8230/020704.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

21 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000249238

MIGUEL LOUREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 28 900; identificação de pessoa colectiva n.º 500482624; entra-
da: 18 483/021213.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

21 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000249237

PEDRO PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 28 080; identificação de pessoa colectiva n.º 500481237; entra-
da: 8664/020705.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas dos anos de 2001 e 2002.

Está conforme o original.

22 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000249236

CAFOTEL � CAFÉS E HOTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 545; identificação de pessoa colectiva n.º 502148934; entrada:
18 448/021213.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

21 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000249235

CHIADOCRIL � COMÉRCIO DE ACRÍLICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 2148; identificação de pessoa colectiva n.º 502879548; entrada:
6881/020701.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

22 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000249234
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P. C. O. � PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA
E COMERCIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 483; identificação de pessoa colectiva n.º 502289015; entrada:
8873/020708.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

21 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000249233

MALVATEXTIL � TÊXTEIS LAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 2492; identificação de pessoa colectiva n.º 502964308; entrada:
8669/020705.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

22 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000249232

COM PÉS E CABEÇA, DESIGN, COMUNICAÇÃO
E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 4989; identificação de pessoa colectiva n.º 503579467; entrada:
8515/020705.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

22 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000249231

PONTUAL � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 2124; identificação de pessoa colectiva n.º 501238085; entrada:
6595/020628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

20 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000249230

M. L. FREITAS & J. FREITAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 37 319; identificação de pessoa colectiva n.º 500376522; entra-
da: 6860/020701.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

21 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000249229

MANUEL JOSÉ FONSECA FARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 41 606; identificação de pessoa colectiva n.º 500475059; entra-
da: 8561/020705.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

21 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000249228

PROFIRMA � PROJECTOS E CONSULTORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1302; identificação de pessoa colectiva n.º 502679786; entrada:
6276/020628.

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. 1000249204

CLÍNICA DR. ELGAR DO ROSÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6993; identificação de pessoa colectiva n.º 504113690; entrada:
28/030103.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

9 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000249203

COMPANHIA TEATRAL DO CHIADO � PRODUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6828; identificação de pessoa colectiva n.º 504071041; entrada:
8045/020704.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

22 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000249202

CDB � CONTABILIDADE E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6455; identificação de pessoa colectiva n.º 503957992; entrada:
18 449/021213.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

22 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000249201

MONTEIRO & ESTEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 35 297; identificação de pessoa colectiva n.º 500196168; entra-
da: 6369/020628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

20 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2004340401
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M. RESENDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 59 300; identificação de pessoa colectiva n.º 501430385; entra-
da: 9611/020709.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

20 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2004340746

CHITA & CLARA � SOCIEDADE COMERCIAL
DE PRONTO A VESTIR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1445; identificação de pessoa colectiva n.º 502295589; entrada:
5708/020627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000249197

PATRIMO � GESTÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 14; identificação de pessoa colectiva n.º 502356332; entrada:
9393/020709.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

20 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000249196

MINIMUNDO � ORGANIZAÇÃO DE ACTIVIDADES
LÚDICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6713; identificação de pessoa colectiva n.º 504030302; entrada:
6937/020701.

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. 1000249195

CONSALUS � CONSULTADORIA EM SAÚDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1572; identificação de pessoa colectiva n.º 502311363; entradas:
12 042/12 044/12 045/020725.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas dos anos de 1999, 2000 e 2001.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000249194

PARAÍSO DA GRAÇA � COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 8378; identificação de pessoa colectiva n.º 504519433; entrada:
5103/020626.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

9 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000249193

CONFECÇÕES JOSÉ TAVARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 43 745/711110; identificação de pessoa colectiva n.º 500368988;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 103/011217.

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 é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, é representado por duas quotas: uma de 2500 euros, do sócio
José Couchinho Tavares, e outra de 2500 euros, da sócia Maria
Adelaide da Cruz Glaziou Tavares.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

6 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 2004341432

MERCEARIA JARDIM DE VOUZELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 32 583; identificação de pessoa colectiva n.º 500191115; entra-
da: 9401/020709.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

20 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000249192

C. MONTEZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 5257/960520; identificação de pessoa colectiva n.º 503708224;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 105/011217.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 400 000$ para 5000 euros, tendo o artigo 4.º ficado com a se-
guinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, subscrito e realizado a dinheiro, é no montante
de 5000 euros, soma de duas quotas, uma de 2550 euros, proprieda-
de da sócia Maria da Conceição Mateus de Brito Facada Montez, e
outra de 2450 euros, propriedade do sócio António José Neves
Montez.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 2004341238

CORREIA & LOURENÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 30 362; identificação de pessoa colectiva n.º 500809569; entra-
da: 9286/020709.

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. 2004340088
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CAFOURO � CAFÉS DA RUA DO OURO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1181; identificação de pessoa colectiva n.º 500325642; entrada:
9607/020709.

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. 2004340061

MARMORISTA DE S. BENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 30 870; identificação de pessoa colectiva n.º 500482420; entra-
da: 6116/020627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

13 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2000689949

M. OCTÁVIO CASTRO � REPRESENTAÇÕES
DA MODA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6406; identificação de pessoa colectiva n.º 503944173; entrada:
7284/020702.

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. 2004340053

PROFISPORT � COMÉRCIO DE ARTIGOS
DESPORTIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 65 522; identificação de pessoa colectiva n.º 501809821; entra-
da: 6835/020628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

13 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2004336471

CONSULCOM � CONSULTORES EM COMUNICAÇÃO
E ESTRATÉGIA DE MERCADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 62 482; identificação de pessoa colectiva n.º 501650032; entrada:
8668/020705.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

21 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2004340550

PASTELARIA SANTA MARTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 20 153; identificação de pessoa colectiva n.º 500842183; entra-
da: 9997/020710.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

22 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2004340444

PARVOÍCES, PRODUÇÕES ARTÍSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 61 156; identificação de pessoa colectiva n.º 501529438; entra-
da: 8583/020705.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

21 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2004340568

COSTA, BLANCO & DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1003; identificação de pessoa colectiva n.º 501096019; entrada:
8884/020708.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

21 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2004340606

MEIOLANDIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 16 343; identificação de pessoa colectiva n.º 500493138; entra-
da: 9596/020709.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

20 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2004340347

MERCEARIA ESTRELA DE FÁTIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 29 739; identificação de pessoa colectiva n.º 500927499; entra-
da: 9697/020710.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

20 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2004340240

CARMELITA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 16 711; identificação de pessoa colectiva n.º 500498423; entra-
da: 9579/020709.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

20 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2004340258
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CRITICAL THINKING � CONSULTORES
ASSOCIADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7598; identificação de pessoa colectiva n.º 504344307; entrada:
8682/020705.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

22 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2004340754

MARIA DO CARMO � MODAS E CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1044; identificação de pessoa colectiva n.º 502632097; entrada:
8549/020705.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

22 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2004340690

MARFILIZ SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
MARQUES & FILHOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 059; identificação de pessoa colectiva n.º 501860320; entra-
da: 6241/020627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

22 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2004340762

MARTA & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 27 894; identificação de pessoa colectiva n.º 500511764; entra-
da: 8871/020708.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

21 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2004340533

PROJECTO DESIGN � DESIGN DE INTERIORES
E EQUIPAMENTO GERAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 886; identificação de pessoa colectiva n.º 502193085; entrada:
7887/020703.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

21 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2004340614

CAPITÃO, ESPANHA, GOES, MIGUEL
& AREIA � CONSULTORES ASSOCIADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 8125; identificação de pessoa colectiva n.º 504455125; entrada:
18 182/031212.

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

Está conforme o original.

21 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2005052949

MARIA EMÍLIA & CORREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 65 116; identificação de pessoa colectiva n.º 501650032; entra-
da: 8553/020705.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

21 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2004340517

MONOTYPE PORTUGUESA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 27 847; identificação de pessoa colectiva n.º 500195862; entra-
da: 8595/020705.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

21 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2004340487

CITANIA DE OURIQUE � INDÚSTRIAS
HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 47 076; identificação de pessoa colectiva n.º 500064539; entra-
da: 9676/020709.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

20 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2004340398

CARLOS GARCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 61 384; identificação de pessoa colectiva n.º 501515690; entra-
da: 7304/020702.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

20 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2004340339

CASA XANEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 18 849; identificação de pessoa colectiva n.º 500058490; entra-
da: 8541/020705.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

21 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2004340681
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CASTANHEIRA & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 32 163; identificação de pessoa colectiva n.º 500448949; entra-
da: 8104/020704.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

22 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2004340770

CÂMARA FIGUEIRA & CÂMARA � COMÉRCIO
DE PRONTO A VESTIR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 60 302; identificação de pessoa colectiva n.º 501556400; entra-
da: 8158/020704.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

22 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2004341130

PADARIA CARIOCA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 33 639; identificação de pessoa colectiva n.º 500479089; entra-
da: 9154/020708.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

22 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2004340703

MANUEL DOS SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 847; identificação de pessoa colectiva n.º 502210419; entrada:
7960/020703.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

21 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2004340622

MERCEARIA JOSÉ DA ENCARNAÇÃO CORREIA
DE JESUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 27 072; identificação de pessoa colectiva n.º 500838674; entra-
da: 8211/020704.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

21 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2004340495

MÍNIMA IDEIA, COMUNICAÇÃO SOCIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 8520; identificação de pessoa colectiva n.º 504727524; entrada:
8297/020704.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

22 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2004341181

MK (PORTUGAL) � EXPORTAÇÃO E MARKETING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 2156; identificação de pessoa colectiva n.º 501276599; entrada:
4201/020620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

13 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2004336480

LOURES

2 J � AQUECIMENTO CENTRAL
E CANALIZAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 10 787;
identificação de pessoa colectiva n.º 503110817; inscrição n.º 1; nú-
mero e data da apresentação: 5/931025.

Certifico que, por escritura de 23 de Abril de 1993, exarada de
fl. 50 a fl. 51 v.º do livro n.º 73-D do 3.º Cartório Notarial de Al-
mada, foi constituída a sociedade em epígrafe entre João Bispo Lopes
e Joaquim Bispo Lopes, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

Firma

A sociedade adopta a firma 2 J � Aquecimento Central e Cana-
lizações, L.da

2.º

Sede

1 � A sociedade tem a sua sede na Quinta da Silveira, lote 532,
Casal da Silveira, freguesia de Odivelas, concelho de Loures.

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

3 � É dispensada a deliberação dos sócios para a criação de su-
cursais, agências, delegações ou outras formas locais de representa-
ção.

3.º

Objecto

A sociedade tem como objecto a montagem de aquecimento cen-
tral e solar, de canalizações e esgotos de todos os tipos.

4.º

Capital

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 000 000$ e corresponde à soma de duas quotas iguais de 500 000$,
pertencendo uma a cada sócio.

5.º

Amortização de quotas

A sociedade poderá amortizar qualquer quota sempre que:
a) A quota seja arrolada, arrestada, penhorada ou incluída em massa

falida ou insolvente;
b) A quota seja cedida sem consentimento da sociedade, fora dos

casos previstos no n.º 2 do artigo 228.º do Código das Sociedades
Comerciais.

6.º

Gerência

1 � A gerência fica a cargo de ambos os sócios desde já designa-
dos como gerentes.
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2 � Para vincular a sociedade é necessária a assinatura de dois
gerentes.

Esta certidão está conforme o original.

21 de Abril de 1997. � A Ajudante, Maria Emília Eusébio Se-
queira Gonçalves. 3000127431

2 J � AQUECIMENTO CENTRAL E CANALIZAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 10 787;
identificação de pessoa colectiva n.º 503110817; inscrição n.º 3; nú-
mero e data da apresentação: 20/970312.

Certifico que, por escritura de 28 de Outubro de 1996, exarada de
fl. 54 a fl. 55 v.º do livro n.º 119-L do 3.º Cartório Notarial de Al-
mada, foi aumentado o capital de 1 000 000$ para 2 000 000$, ten-
do sido alterados os artigos 4.º e 6.º do contrato social, que passam
a ter a seguinte redacção:

4.º

Capital

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
2 000 000$ e corresponde à soma de duas quotas iguais de
1 000 000$, pertencendo uma a cada sócio.

6.º

Gerência

1 � A gerência fica a cargo de ambos os sócios, desde já designa-
dos como gerentes.

2 � Para vincular a sociedade é suficiente a assinatura de um
gerente.

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

Esta certidão está conforme o original.

21 de Abril de 1997. � A Ajudante, Maria Emília Eusébio Se-
queira Gonçalves. 3000126956

ODIVELAS

AUTO-PLACE, REPARAÇÃO E COMÉRCIO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 18 630;
identificação de pessoa colectiva n.º 506699730; inscrição n.º 1; nú-
mero e data da apresentação: 7/20031107.

Certifico que entre João Paulo Gonçalves Gaspar, casado com
Maria do Rosário Faustino Henriques Gaspar na comunhão de adqui-
ridos, e Ana Patrícia da Natividade Prazeres, solteira, maior, foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte con-
trato:

Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do artigo 64.º
do Código do Notariado, e que faz parte integrante da escritura la-
vrada no Cartório Notarial de Moscavide, com inicio a fl. 41 do li-
vro n.º 272-J.

ARTIGO 1.º

A sociedade comercial adopta a firma de Auto-Place, Reparação
e Comércio de Automóveis, L.da, e tem a sua sede na Rua de Fer-
nando Lopes Graça, 3, 10.º, D, Odivelas, freguesia e concelho de
Odivelas.

§ 1.º Por decisão da gerência pode a sede social ser transferida
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

§ 2.º Por decisão da gerência, pode a sociedade abrir ou encerrar
em qualquer parte do território nacional ou no estrangeiro, qualquer
espécie de representação social, nomeadamente criar delegações,
agências, sucursais, filiais, dependências, escritórios, armazéns ou
ainda outras formas de representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade comercial tem por objecto a reparação, manutenção
e comércio de automóveis.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais no valor
nominal cada uma de 2500 euros, pertencentes uma ao sócio João
Paulo Gonçalves Gaspar e outra à sócia Ana Patrícia da Natividade
Prazeres.

ARTIGO 4.º

A administração e gerência da sociedade, com ou sem remunera-
ção, conforme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo do
sócio, João Paulo Gonçalves Gaspar, que fica desde já, nomeado
gerente.

§ 1.º Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos,
é sempre necessária a assinatura dos dois sócios João Paulo Gonçal-
ves Gaspar e Ana Patrícia da Natividade Prazeres.

§ 2.º Em aplicação dos seus poderes normais, mas com inteira
obediência ao disposto neste artigo, o gerente poderá:

a) Confessar, desistir e transigir em juízo, bem como comprome-
ter-se em árbitros;

b) O gerente poderá comprar, vender ou trocar veículos automó-
veis ou outros para a sociedade, necessários para o exercício da ac-
tividade da mesma.

§ 3.º É expressamente proibida à gerência obrigar, por qualquer
forma, a sociedade em negócios estranhos ao seu objecto, designa-
damente, em letras de favor, fianças, cauções e abonações.

§ 4.º A gerência reserva a faculdade de nomear mandatários ou
procuradores da sociedade para a prática de determinados actos ou
categoria de actos.

ARTIGO 5.º

A amortização de quotas é permitida nos seguintes casos e por
deliberação, por maioria simples, da assembleia geral da sociedade:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Nos casos de morte, interdição, falência ou insolvência do sócio;
c) Por cessão gratuita;
d) Por arresto, arrolamento ou penhora da quota ou quando esta

for sujeita a apreensão ou venda judicial;
e) Quando, por divórcio, separação de pessoas e bens ou só de

bens de qualquer sócio, a respectiva quota lhe não fique a pertencer
por inteiro;

f) No caso de uma cessão de quota efectuada sem o prévio con-
sentimento da sociedade;

g) No caso de qualquer sócio prejudicar gravemente a sociedade
lesando os seus interesses.

ARTIGO 6.º

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade em caso de ne-
cessidade, sendo o reembolso dos mesmos estabelecido em assem-
bleia geral, marcada para esse fim.

ARTIGO 7.º

É permitida a cessão de quotas e a sua divisão entre os sócios,
mas a estranhos depende do consentimento da sociedade que, desde
já, e em primeiro lugar, fica com o direito de preferência e, em
segundo lugar, os outros sócios.

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

Em caso de falecimento ou interdição de qualquer sócio, a socie-
dade continuará com os sócios sobrevivos ou capazes e o represen-
tante legal do interdito ou os herdeiros do sócio falecido, os quais se
farão representar na sociedade por um deles, enquanto a quota se
mostrar indivisa.

ARTIGO 10.º

Por simples deliberação dos sócios podem ser derrogadas as nor-
mas legais dispositivas.

ARTIGO 11.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas, no capital social de outras sociedades, reguladas ou não
por leis especiais, criar novas empresas ou comparticipar na sua
criação, mesmo que o objecto desses agrupamentos complementares
e ou empresas não coincida no todo ou em parte com aquele que a
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sociedade está exercendo, podendo ainda a sociedade associar-se, pela
forma que entender mais conveniente, a quaisquer entidades singula-
res ou colectivas, colaborar com elas através da sua direcção ou fis-
calização ou nelas tomar interesses sob qualquer forma.

ARTIGO 12.º

As assembleias gerais, quando a lei não preveja outras formalida-
des, serão convocadas por meio de cartas registadas, dirigidas aos
sócios, com a antecedência mínima de 15 dias.

Esta certidão está conforme o original.

7 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Pires. 2005753220

TORRES VEDRAS

JOEL-PEIXE � COMÉRCIO DE PEIXE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2724; identificação de pessoa colectiva n.º 503932850; data:
20040108.

Certifico que foi feita a prestação de contas da sociedade em
epígrafe, com referência ao exercício de 2002, tendo ficado deposi-
tados em pasta os respectivos documentos.

Está conforme o original.

21 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 2003418709

FINIVEDRA � CAFÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4410; identificação de pessoa colectiva n.º P 506805743; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 4/20040109.

Certifico que José da Costa Saavedra e mulher, Maria da Concei-
ção Crispim Saavedra, casados na comunhão de adquiridos; Filipe
Crispim Saavedra e Miguel Crispim Saavedra, solteiros, maiores,
constituíram a sociedade com a denominação em epígrafe, a qual se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de FINIVEDRA � Café, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua de José Pedro Lopes,
rés-do-chão, no lugar de Santa Cruz, freguesia da Silveira, concelho
de Torres Vedras.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social para outro
local dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como criar ou extinguir sucursais, agências e delegações ou quaisquer
outras formas locais de representação, no território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto social a exploração de café, churras-
queira, charcutaria e salão de jogos.

ARTIGO 4.º

A sociedade pode participar no capital social de outras sociedades
ainda que com diferente objecto social ou reguladas por leis especi-
ais, bem como fazer parte de consórcios, agrupamentos complemen-
tares de empresas ou associações em participação.

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, correspondente à soma de quatro quotas: uma no valor
nominal de 2750 euros, pertencente ao sócio José da Costa Saavedra,
e três quotas iguais no valor nominal de 750 euros, pertencentes uma
a cada um dos sócios, Maria da Conceição Crispim Saavedra, Filipe
Crispim Saavedra e Miguel Crispim Saavedra.

ARTIGO 6.º

1 � Mediante deliberação unânime dos sócios, a qualquer, deles
poderão ser exigidas, por uma ou mais vezes, prestações suplemen-
tares de capital até ao montante correspondente a 20 vezes o capi-
tal social emitido.

2 � A celebração de contratos de suprimentos depende da prévia
deliberação dos sócios.

ARTIGO 7.º

1 � É livre a cessão de quotas entre sócios.
2 � A cessão a favor de terceiros fica sujeita a prévio consenti-

mento da sociedade.
ARTIGO 8.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, ficará a cargo de quem vier
a ser designado em assembleia geral, ficando, desde já, nomeados
gerentes os sócios José da Costa Saavedra, Filipe Crispim Saavedra e
Miguel Crispim Saavedra.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura do gerente José da
Costa Saavedra ou com a assinatura conjunta dos outros dois geren-
tes.

ARTIGO 9.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.

ARTIGO 10.º

Sem prejuízo do disposto no artigo 5.º do Código das Sociedades
Comerciais, consideram-se adquiridos e ratificados pela sociedade os
direitos e obrigações emergentes de todos os negócios, jurídicos em
seu nome celebrados pelos gerentes, a partir da data da constituição
e antes de efectuado o registo definitivo da sociedade, ficando desde
já conferida a necessária autorização.

ARTIGO 11.º

As assembleias gerais, quando a lei não exigir outras formalidades,
serão convocadas através de carta registada com aviso de recepção,
dirigida aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme o original.

26 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 2006229788

MUCHARREIRA � INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE CEREAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4404; identificação de pessoa colectiva n.º P 506561968; inscri-
ções n.os 1 e 2, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; números e data
das apresentações: 14/15/16/20031230.

Certifico que foi constituída a sociedade com a denominação em
epígrafe, a qual se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação MUCHARREIRA � Indústria
e Comércio de Cereais, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Pátio, 2, em
Fernandinho, freguesia de Ventosa, concelho de Torres Vedras.

2 � O conselho de administração poderá deliberar a mudança da
sede dentro do mesmo concelho ou concelho limítrofe, bem como a
abertura, transferência ou encerramento de quaisquer sucursais, fi-
liais, delegações ou outras formas de representação social em qual-
quer parte do território nacional ou do estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto social a importação e exportação.
Indústria, transformação e comércio de cereais. Compra, constru-
ção e venda de propriedades.

ARTIGO 4.º

A sociedade pode associar-se com outras pessoas jurídicas para,
nomeadamente, constituir sociedades, agrupamentos complementa-
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res de empresas, consórcios e associações em participação, bem como
adquirir e alienar livremente participações no capital de outras so-
ciedades, ainda que reguladas por leis especiais, mesmo com objecto
social diferente do seu.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 5.º

O capital social é de 50 000 euros, encontrando-se realizado em
30 %, sendo os restantes 70 % a realizar no prazo de um ano, e está
dividido em 50 000 acções com o valor nominal de 1 euro.

ARTIGO 6.º

1 � As acções são nominativas, ou ao portador, e reciprocamen-
te convertíveis, mantendo-se nominativas enquanto não estiverem
integralmente liberadas.

2 � Os títulos são representativos de 1, 5, 10, 50, 100, 500 e
1000 acções.

3 � Fica desde já autorizada a emissão ou conversão de acções
ou outros títulos em escriturais, nos termos da legislação aplicável e
mediante prévia deliberação da assembleia geral.

4 � Os encargos emergentes de quaisquer averbamentos, conver-
sões, substituições, divisões ou concentrações dos títulos, serão su-
portados pelos accionistas que requeiram tais operações.

ARTIGO 7.º

Poderão ser emitidas acções preferenciais sem voto, conferindo
direito a um dividendo prioritário e susceptíveis ou não de remição,
dentro dos limites impostos pela lei e nas demais condições que vie-
rem a ser fixadas pela assembleia geral que tal deliberar.

ARTIGO 8.º

1 � Nos aumentos de capital a realizar em dinheiro será atri-
buído aos accionistas direito de preferência na subscrição das novas
acções na proporção das que ao tempo possuírem, salvo decisão em
contrário da assembleia geral, se o interesse social o justificar.

2 � O conselho de administração fica autorizado a elevar o capi-
tal social por entradas em dinheiro, por uma ou mais vezes, até ao
limite de 500 000 euros, fixando o montante, as condições de subs-
crição e realização.

ARTIGO 9.º

Mediante deliberação ou da assembleia geral ou do conselho de
administração, que igualmente fica autorizado para o efeito, a socie-
dade poderá emitir quaisquer modalidades ou tipo de obrigações, nos
termos que lhe sejam permitidos pela lei e nas condições que forem
fixadas pelo órgão que decidir a emissão.

ARTIGO 10.º

Dentro dos limites impostos pela lei, a sociedade poderá adquirir
e deter acções ou obrigações próprias, bem como realizar sobre elas
todas as operações que julgue convenientes para os interesses so-
ciais.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 11.º

São órgãos da sociedade:
a) A assembleia geral;
b) O conselho de administração;
c) O fiscal único.

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 12.º

1 � A assembleia geral representa a universalidade dos accionis-
tas e as suas deliberações, quando tomadas nos termos da lei e do
contrato de sociedade, são obrigatórias para todos eles, ainda que
ausentes, discordantes ou incapazes.

2 � A assembleia geral é constituída unicamente pelos accionis-
tas que tiverem direito a voto e além deles, também pelas pessoas
singulares que, dispondo ou não de tal direito, exerçam os cargos de
membros efectivos dos corpos sociais.

3 � Os membros dos corpos sociais presentes nas reuniões da
assembleia geral, que não disponham de direito de voto, poderão ainda
assim intervir nos trabalhos, apresentar propostas e participar nos
seus debates, quando autorizados pelo presidente da mesa da assem-
bleia geral.

ARTIGO 13.º

1 � Terão direito a voto os accionistas que até cinco dias antes
da reunião, tenham as acções averbadas numa instituição de crédito
ou nos cofres da sociedade ou averbadas em seu nome no livro de
registo de acções.

2 � A cada acção corresponde um voto.
3 � Os accionistas sem direito a voto e os obrigacionistas não

poderão assistir às reuniões da assembleia geral, sem prejuízo do di-
reito de se fazerem representar nos termos legais.

4 � Os accionistas pessoas singulares, com direito a voto, ape-
nas poderão fazer-se representar nas reuniões da assembleia geral
por outro accionista, também com direito de voto ou pelas demais
pessoas a quem a lei atribuir tal faculdade.

5 � Os accionistas pessoas colectivas, serão representadas pela
pessoa que, para o efeito, designarem.

6 � As representações serão comunicadas ao presidente da mesa
por simples carta que deverá dar entrada na sede da sociedade até à
véspera do dia marcado para a reunião da assembleia geral.

ARTIGO 14.º

1 � A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente
e um secretário.

2 � Compete ao presidente da mesa convocar as reuniões da
assembleia geral e dirigir os seus trabalhos, bem como exercer as
demais funções que lhe sejam conferidas pela lei ou por delegação da
própria assembleia.

3 � Ao secretário incumbe coadjuvar o presidente em exercício
e assegurar todo o expediente relativo à assembleia.

ARTIGO 15.º

A assembleia geral reunirá nos primeiros três meses de cada ano,
sem prejuízo das demais reuniões que sejam convocadas a fim de:

a) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercício;
b) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
c) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da

sociedade;
d) Proceder às eleições que sejam da sua competência;
e) Estabelecer anualmente as remunerações dos membros dos cor-

pos sociais, podendo delegar tal competência numa comissão de
vencimentos por ela designada;

f) Tratar de qualquer outro assunto para que tenha sido convo-
cada.

ARTIGO 16.º

1 � A convocação da assembleia geral faz-se com uma antece-
dência mínima de um mês, com a indicação expressa dos assuntos a
tratar observando-se os requisitos legais respeitantes à sua publicidade.

2 � Se as acções forem todas nominativas, as publicações pode-
rão ser substituídas por cartas registadas enviadas aos accionistas com
uma antecedência mínima de 21 dias.

ARTIGO 17.º

1 � As deliberações da assembleia geral serão tomadas por maio-
ria simples de votos presentes, salvo disposição legal ou estatutária,
que exija maioria qualificada.

2 � As deliberações referentes a alteração do contrato da socie-
dade e a aumentos de capital só poderão ser tomadas se obtiverem
os votos favoráveis de accionistas que representem, pelo menos,
51 % do capital social.

SECÇÃO II

Conselho de administração

ARTIGO 18.º

1 � A administração da sociedade será exercida por um conselho
de administração composto por três membros, eleitos em assembleia
geral, que designará ainda o seu presidente.
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2 � Ao conselho de administração caberá indicar substituto para
qualquer administrador impedido definitivamente de exercer o man-
dato ou suspenso temporariamente das suas funções, a substituição
assim efectuada produzirá efeitos de imediato e deverá ser ratificada
na primeira assembleia geral, que a seguir, se realizar.

3 � O mandato do novo administrador cessará quando cessar a
suspensão do administrador substituído ou tratando-se de impedimen-
to definitivo, no fim do período para o qual os demais administra-
dores forem eleitos.

4 � Os membros do conselho de administração poderão ser dis-
pensados de prestar caução se assim o deliberar a assembleia geral.

ARTIGO 19.º

Ao conselho de administração compete, designadamente, e sem
prejuízo das atribuições que, por lei ou pelo presente contrato de
sociedade lhe são conferidas:

a) Gerir a sociedade praticando todos os actos e operações ine-
rentes ao seu objecto social;

b) Elaborar o relatório anual da actividade, o balanço e contas,
formulando a proposta de aplicação dos resultados de cada exercício
a submeter à apreciação da assembleia geral;

c) Adquirir, alienar ou onerar quaisquer bens e direitos móveis ou
imóveis, bem como tomar e dar de arrendamento quaisquer prédios
ou parte dos mesmos;

d) Contrair empréstimos e outras modalidades de financiamento
e realizar operações de crédito que não sejam vedadas por lei;

e) Executar e fazer cumprir os preceitos legais e estatutários e as
deliberações da assembleia geral;

f) Deliberar sobre a participação da sociedade em outras pessoas
jurídicas, nos termos do artigo 4.º, deste contrato de sociedade;

g) Representar a sociedade em juízo e fora dele, activa ou passi-
vamente, confessar, desistir ou transigir em processo e comprome-
ter-se em árbitros;

h) Delegar os poderes que entender, constituir mandatários da
sociedade e fixar-lhes as respectivas atribuições.

ARTIGO 20.º

O conselho de administração pode delegar num ou mais adminis-
tradores-delegados, ou numa comissão executiva a gestão corrente
da sociedade, definido em acta, consoante o caso, os limites da de-
legação ou composição e modo de funcionamento da comissão exe-
cutiva.

ARTIGO 21.º

1 � O conselho de administração reunirá com a periodicidade que
ele próprio determinar e, além disso, sempre que for convocado pelo
seu presidente, ou por outros dois administradores ou pelo fiscal
único.

2 � Qualquer membro do conselho poderá fazer-se representar
numa reunião por outro administrador, mediante carta mandadeira,
ou credencial, que será válida unicamente para essa reunião.

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

4 � Ao presidente caberá dirigir as reuniões do conselho de ad-
ministração, tendo voto de qualidade.

ARTIGO 22.º

1 � A sociedade fica legalmente obrigada pela assinatura do pre-
sidente do conselho de administração e pela assinatura de um dos
administradores.

2 � Para os actos de mero expediente é suficiente a assinatura
de um só administrador, administrador-delegado, ou mandatário com
poderes bastantes.

SECÇÃO III

Fiscal único

ARTIGO 23.º

1 � A fiscalização dos negócios sociais é confiada a um fiscal
único efectivo e um suplente.

2 � O fiscal único, exercerá as competências que, por lei, lhe
são atribuídas.

SECÇÃO IV

Disposições comuns

ARTIGO 24.º

1 � Os membros da mesa da assembleia geral do conselho de
administração e o fiscal único e o suplente, serão eleitos por triénios,
ou seja, de três em três anos, sendo permitida a sua reeleição, uma
ou mais vezes, para os mencionados cargos.

2 � Os membros da mesa da assembleia geral do conselho de
administração e o fiscal único poderão ser ou não accionistas da
sociedade.

3 � Os membros dos órgãos sociais exercerão o seu mandato a
que os novos membros eleitos entrem no exercício dos respectivos
cargos, sem prejuízo das disposições legais aplicáveis à renúncia,
impedimento temporário ou definitivo, no decurso do mandato.

SECÇÃO V

Disposições gerais

ARTIGO 25.º

O ano social coincide com o ano civil.

ARTIGO 26.º

Deduzida a parcela que deva ser destinada à constituição da reser-
va legal, os resultados líquidos constantes das contas do exercício
terão a aplicação que a assembleia geral determinar, podendo ser
distribuídos, total ou parcialmente ou integralmente levados a reser-
vas.

ARTIGO 27.º

1 � A sociedade dissolver-se-á nos termos legais.
2 � A assembleia determinará a forma de liquidação e nomeará

uma comissão liquidatária, que poderá ser constituída pelos adminis-
tradores em exercício.

Disposição transitória

Todos os accionistas, neste acto, dão poder à administração para
levantar a totalidade do capital, social, depositado, a fim de custear
as despesas de constituição e registo da sociedade, aquisição de equi-
pamento e instalação da sede social e a adquirir para esta quaisquer
bens móveis, imóveis ou direitos, incluindo garantias bancárias,
mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos
os actos praticados pela administração, nesse período, logo que de-
finitivamente matriculada.

Certifico ainda que foram efectuados os seguintes actos de registo:
a) Facto inscrito: designação do conselho de administração e fis-

cal único.
Conselho de administração: presidente, Vasco de Sousa Pereira,

casado; vogal: José António Pereira, casado; vogal: Diogo José Ven-
tura Pereira, solteiro, maior.

Fiscal único: António Sérgio Gameiro Rosa (revisor oficial de
contas), solteiro, maior; suplente, Joaquim Patrício da Silva (revisor
oficial de contas), casado.

Prazo: triénio 2003-2005.
Data: 15 de Outubro de 2003.
b) Deslocou a sede para a Rua da Moagem, 15, Casal da

Mucharreira, Fernandinho, Ventosa, Torres Vedras.

Está conforme o original.

21 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 2003388001

NOCERAL � NOVA CERÂMICA DO RAMALHAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula n.º 186;
identificação de pessoa colectiva n.º 500202460; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 32; número e data da apresentação: 2/20031230.

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

Por deliberação de 3 de Novembro de 2003, foi aprovado o pro-
jecto de fusão.

Está conforme o original.
21 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosário

Rijo Lourenço Marques. 2006236997
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CERÂMICA TORREENSE DE MIGUEL PEREIRA,
SUCESSORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula n.º 298;
identificação de pessoa colectiva n.º 500331014; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 21; número e data da apresentação: 3/20031230.

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

Por deliberação de 4 de Novembro de 2003, foi aprovado o pro-
jecto de fusão.

Está conforme o original.

21 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 2006236989

VENTI-ESTUQUES � SOCIEDADE DE ESTUQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2888; identificação de pessoa colectiva n.º 504131761; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 5/20031230.

Certifico que foi registada a dissolução e encerramento da liquida-
ção.

Data da aprovação das contas: 27 de Outubro de 2003.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 2000555136

ALVET � ALIMENTOS DE VETERINÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2750; identificação de pessoa colectiva n.º 502385774; inscrição
n.º 16; número e data da apresentação: 6/20031230.

Certifico que foi registada a dissolução e encerramento da liquida-
ção.

Data da aprovação das contas: 27 de Outubro de 2003.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 2006237012

TRANSPORTES LUÍS VICENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2957; identificação de pessoa colectiva n.º 502473410; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 22 e inscrição n.º 23; números e data das
apresentações: 7/8/20031230.

Certifico que foi registada a cessação das funções do gerente José
Manuel Baptista Neves em 22 de Dezembro de 2003, e a nomeação
do gerente Sérgio Daniel Vicente Ribeiro, solteiro, maior, em 22 de
Dezembro de 2003.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 2006237020

RECTROTORRES � ALUGUER DE MÁQUINAS
PARA CONSTRUÇÃO CIVIL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3861; identificação de pessoa colectiva n.º 505789957; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 9/20031230.

Certifico que foi registada a dissolução e encerramento da liquida-
ção.

Data da aprovação das contas: 9 de Dezembro de 2002.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 2006237039

AFEQI � ASSISTÊNCIA E FABRICAÇÃO
DE EQUIPAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3064; identificação de pessoa colectiva n.º 504447874; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 10/20031230.

Certifico que foi registada a dissolução em 12 de Novembro de
2003.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 2006237047

SOCIEDADE AGRÍCOLA QUINTA DA CAPA ROSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2600; identificação de pessoa colectiva n.º 503763721; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 1/20031231.

Certifico que pela inscrição n.º 4, foi registado o aumento de ca-
pital na quantia de 443 360 euros, tendo sido alterado parcialmente
o contrato da sociedade em epígrafe quanto ao artigo 3.º, que passa
a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro e outros
valores contabilísticos, é de 593 000 euros, divididos em três quotas
desiguais pertencentes aos seguintes sócios:

a) Uma quota no valor nominal de 44 892 euros, pertencente à
sócia Construtorres � Construções Civis e Industriais de Torres
Vedras, S. A.;

b) Uma quota no valor nominal de 190 288 euros, pertencente à
sócia Fermafil � Administração de Bens, S. A.;

c) Uma quota no valor nominal de 438 820 euros, pertencente
ao sócio Fernando Gregório da Silva Alves.

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

Está conforme o original.

19 de Dezembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria do Ro-
sário Rijo Lourenço Marques. 2006236172

TECNICALQUE � ORGANIZAÇÃO
DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula n.º 329;
identificação de pessoa colectiva n.º 500422745; data: 20040108.

Certifico que foi feita a prestação de contas da sociedade em
epígrafe, com referência ao exercício de 2002, tendo ficado deposi-
tados em pasta os respectivos documentos.

Está conforme o original.

21 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 2000512968

CLECONTA � GABINETE TÉCNICO
DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2599; identificação de pessoa colectiva n.º 503802140; data:
20040107.

Certifico que foi feita a prestação de contas da sociedade em
epígrafe, com referência ao exercício de 2002, tendo ficado deposi-
tados em pasta os respectivos documentos.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 2006237225
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ENGITORRES � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula n.º 539;
identificação de pessoa colectiva n.º 500351910; data: 20040107.

Certifico que foi feita a prestação de contas da sociedade em
epígrafe, com referência ao exercício de 2002, tendo ficado deposi-
tados em pasta os respectivos documentos.

Está conforme o original.

21 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 2006237144

JACLEFE � SOCIEDADE COMERCIAL E INDUSTRIAL
DE CARNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula n.º 352;
identificação de pessoa colectiva n.º 500147710; data: 20040107.

Certifico que foi feita a prestação de contas da sociedade em
epígrafe, com referência ao exercício de 2001, tendo ficado deposi-
tados em pasta os respectivos documentos.

Está conforme o original.

21 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 2006237209

JACLEFE � SOCIEDADE COMERCIAL E INDUSTRIAL
DE CARNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula n.º 352;
identificação de pessoa colectiva n.º 500147710; data: 20040107.

Certifico que foi feita a prestação de contas da sociedade em
epígrafe, com referência ao exercício de 2002, tendo ficado deposi-
tados em pasta os respectivos documentos.

Está conforme o original.

21 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 2006237217

CARTACHANAS � SOCIEDADE PECUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula n.º 646;
identificação de pessoa colectiva n.º 500693455; data: 20040107.

Certifico que foi feita a prestação de contas da sociedade em
epígrafe, com referência ao exercício de 2002, tendo ficado deposi-
tados em pasta os respectivos documentos.

Está conforme o original.

21 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 2006237195

Q RESEARCH � QUALIDADE, AMBIENTE
E SEGURANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4403; identificação de pessoa colectiva n.º 505668513; inscrição
n.º 3 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; números e data das apre-
sentações: 2/3/20031229.

Certifico que foi registada a alteração parcial do contrato da so-
ciedade em epígrafe quanto ao n.º 1 do artigo 1.º, e artigos 3.º, 4.º e
6.º, que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade passa a adoptar a firma Q RESEARCH � Qua-
lidade, Ambiente e Segurança, L.da, e tem a sua sede na Quinta dos
Arneiros, freguesia de Turcifal, concelho de Torres Vedras.

(O n.º 2 mantém-se.)
ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores constantes da escrita social, é de 5000 euros e corres-

pondente à soma de duas quotas: uma do valor nominal de 750 eu-
ros pertencente ao sócio Hugo Ribeiro Maia Loureiro (bem comum),
e outra do valor nominal de 4250 euros pertencente ao sócio Filipe
Gastão Lima Brasil Maia de Loureiro.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence a um ou mais gerentes, sócios
ou não, eleitos em assembleia geral.

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

3 � A gerência poderá não ser remunerada, se tal vier a ser de-
liberado pelos sócios, podendo a sua eventual remuneração consis-
tir, total ou parcialmente, em participação nos lucros de exercício
da sociedade.

4 � Fica também nomeado gerente o sócio Filipe Gastão Lima
Brasil Maia de Loureiro.

ARTIGO 6.º

1 � Apenas a cessão total ou parcial de quotas entre sócios não
carece do consentimento da sociedade.

2 � Na cessão de quotas a não sócios terão direito de preferência
a sociedade e os sócios não cedentes, sucessivamente.

Certifico ainda que foi registada a cessação de funções do gerente
Hugo Ribeiro Maia de Loureiro, em 15 de Maio de 2003.

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, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 2006237799

AQUECICLIMA � CLIMATIZAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4164; identificação de pessoa colectiva n.º 506244016; data:
20031231.

Certifico que foi feita a prestação de contas da sociedade em
epígrafe, com referência ao exercício de 2002, tendo ficado deposi-
tados em pasta os respectivos documentos.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 2002511969

FIRST FASHION � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3536; identificação de pessoa colectiva n.º 505401959; data:
20031231.

Certifico que foi feita a prestação de contas da sociedade em
epígrafe, com referência ao exercício de 2002, tendo ficado deposi-
tados em pasta os respectivos documentos.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 2002511977

ALVET � ALIMENTOS DE VETERINÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2750; identificação de pessoa colectiva n.º 502385774; data:
20031230.

Certifico que foi feita a prestação de contas da sociedade em
epígrafe, com referência ao exercício de 2003, tendo ficado deposi-
tados em pasta os respectivos documentos.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 2006228226
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AGROMADEIRAS � INDÚSTRIA E COMÉRCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2140; identificação de pessoa colectiva n.º 503161675; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 3/20040105.

Certifico que pela inscrição n.º 2 foi registado o aumento de ca-
pital na quantia de 3004,81 euros, tendo sido alterado parcialmente
o contrato da sociedade em epígrafe quanto ao artigo 4.º, que passa
a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, correspondente à soma de duas quotas de 2500 euros
cada, pertencentes uma à sócia Elisabete Alves Faustino e outra ao
sócio José António Ramos Rodrigues.

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

Está conforme o original.

21 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 2003365788

ANTÓNIO FERNANDO ABREU MIRANDA,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4348; identificação de pessoa colectiva n.º P 506607240; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 3/20031231.

Certifico que foi registada a nomeação da gerente Maria Alexan-
drina Sérvulo Miranda, em 29 de Dezembro de 2003.

Está conforme o original.

19 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 2006237063

ROLITEJO � ROLAMENTOS E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1998; identificação de pessoa colectiva n.º 502965983; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 12; números e data das
apresentações: 1/2/20040105.

Certifico que foi registada a cessação das funções dos gerentes
João Batista Vieira dos Santos e José Vitorino Gomes Miranda, por
renúncia, em 28 de Novembro de 2003, e a nomeação do gerente
Nuno Miguel Ferreira Nunes de Almeida em 28 de Novembro de
2003.

Está conforme o original.

21 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 2006236970

PERFUMARIA JOASER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3380; identificação de pessoa colectiva n.º 505119242; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 4/20040105.

Certifico que foi registada a dissolução e encerramento da liquida-
ção.

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

Está conforme o original.

21 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 2006237080

REDUCARNES, COMÉRCIO DE CARNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4406; identificação de pessoa colectiva n.º P 506784274; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 2/20040107.

Certifico que José António Ferreira dos Reis, casado com Maria
Dolores Esteves de Carvalho Reis na comunhão de adquiridos, e

Eduardo Fernando Lavos Gaspar, casado com Daria Paula Tavares
Dias da Fonte Gaspar na comunhão de adquiridos, constituíram a
sociedade com a denominação em epígrafe, a qual se rege pelo se-
guinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação REDUCARNES, Comércio de
Carnes, L.da, tem a sua sede na Avenida do Tenente-Coronel João
Luís de Moura, no Mercado Municipal de Torres Vedras, loja 9, con-
celho de Torres Vedras.

ARTIGO 2.º

A sua duração é por tempo indeterminado, contando-se o seu início
desde a data da constituição.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto social a comercialização de carnes.

ARTIGO 4.º

O capital social, inteiramente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, correspondente à soma de duas quotas de 2500 euros
cada, pertencendo uma ao sócio José António Ferreira dos Reis e a
outra ao sócio Eduardo Fernando Lavos Gaspar.

ARTIGO 5.º

De acordo com deliberação a tomar em assembleia geral, poderão
ser exigidas aos sócios prestações suplementares na proporção das
respectivas quotas, ate ao montante global de 50 000 euros.

ARTIGO 6.º

A gerência poderá deslocar livremente a sede social dentro do
concelho de Torres Vedras ou para concelho limítrofe, e bem assim
criar filiais, agências, sucursais, delegações ou outras formas locais
de representação no território nacional.

ARTIGO 7.º

A gerência e administração da sociedade, dispensada de caução, e
com ou sem remuneração, conforme vier a ser deliberado, será exer-
cida por dois gerentes nomeados em assembleia geral, sendo neces-
sária a assinatura de um gerente para obrigar a sociedade.

§ único. São desde já nomeados gerentes ambos os sócios, José
António Ferreira dos Reis e Eduardo Fernando Lavos Gaspar.

ARTIGO 8.º

É vedado aos gerentes intervir, em nome da sociedade, em fian-
ças, avales, letras de favor, abonações e, em geral, em todos os as-
suntos estranhos aos negócios da sociedade.

ARTIGO 9.º

É livre a cessão total ou parcial de quotas entre sócios, dependen-
do a cessão a estranhos do consentimento da sociedade e sendo su-
jeita à preferência desta, em primeiro lugar, e do sócio não cedente,
em segundo.

ARTIGO 10.º

Salvo quando a lei exigir, imperativamente, outras formalidades,
as assembleias gerais são convocadas por cartas registadas, expedi-
das aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

Disposição transitória

Os gerentes, ora designados, ficam desde já autorizados a proce-
der ao levantamento da totalidade do capital social, que se encontra
depositada na Caixa de Crédito Agrícola Mútuo, agência da Malveira,
para fazer face às despesas com a sua constituição, publicações, re-
gistos, aquisição de equipamento e instalação da sede social e adqui-
rir para esta quaisquer bens móveis ou imóveis, ou quaisquer direitos.

Está conforme o original.

22 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 2006237160
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JOÃO MANUEL & TIAGO � ACESSÓRIOS
E ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2113; identificação de pessoa colectiva n.º 503139122; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
20040107.

Certifico que a sociedade em epígrafe, deslocou a sede para a Rua
da Horta Páteo do Patim, loja 4, Santa Maria, Torres Vedras.

Está conforme o original.

21 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 2006237179

CLECONTA � GABINETE TÉCNICO
DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2599; identificação de pessoa colectiva n.º 503802140; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/
20040107.

Certifico que a sociedade em epígrafe, deslocou a sede para a Rua
de António Martins Machado, 45, rés-do-chão, direito, Campelos,
Torres Vedras.

Está conforme o original.

21 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 2006237438

JOEL-PEIXE � COMÉRCIO DE PEIXE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2724; identificação de pessoa colectiva n.º 503932850; data:
20040108.

Certifico que foi feita a prestação de contas da sociedade em
epígrafe, com referência ao exercício de 2001, tendo ficado deposi-
tados em pasta os respectivos documentos.

Está conforme o original.

21 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 2003418059

VENTI-ESTUQUES � SOCIEDADE DE ESTUQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2888; identificação de pessoa colectiva n.º 504131761; data:
20031230.

Certifico que foi feita a prestação de contas da sociedade em
epígrafe, com referência ao exercício de 2003, tendo ficado deposi-
tados em pasta os respectivos documentos.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 2000555144

VILA FRANCA DE XIRA

A. H. L. � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 5817/020731; identificação de pessoa colectiva n.º 505853035.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados os documentos de prestação de contas relativas ao ano
de 2002.

16 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Helena
Selas Gonçalves Bento. 2003637192

RIBEIRO, SERRA & ASSOCIADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 6376/040109; identificação de pessoa colectiva n.º 506762602;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/040109.

Certifico que foi constituída uma sociedade por quotas entre: Vasco
Santos Serra, Cláudia Marisa Ferreira Maia, Jorge dos Santos Ribeiro
e Maria de Fátima da Cruz Ramos, que se rege pelos seguintes arti-
gos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Ribeiro, Serra & Associados, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Praceta de Palmira Bastos,
lote 21, 4.º, esquerdo, no lugar e freguesia de Forte da Casa, conce-
lho de Vila Franca de Xira.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo a mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação, no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em clube de vídeo, comércio,
importação, exportação e representação de brinquedos, artigos de
papelaria e livraria.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de quatro
quotas iguais do valor nominal de 1250 euros cada uma e uma de
cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global igual ao valor do capital social.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, a nomear em
assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí for delibe-
rado.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

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

4 � Ficam desde já nomeadas gerentes as sócias Cláudia Marisa
Ferreira Maia e Maria de Fátima da Cruz Ramos.

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.

Está conforme o original.

22 de Janeiro de 2004. � A Ajudante Principal, Célia Maria
Namorado da Silva Perú. 2000285104

MANUEL M. & P. DIAS, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 6369/031230; identificação de pessoa colectiva n.º 506813509;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 50/031230.
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Certifico que foi constituída uma sociedade por quotas entre: Ale-
xandre Pereira Dias e Manuel Marques Nunes, que se rege pelos se-
guintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Manuel M. & P. Dias, Constru-
ções, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida do Infante D. Pedro,
74, 1.º, direito, freguesia de Alverca do Ribatejo, concelho de Vila
Franca de Xira.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo a mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação, no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em construção civil, compra e
venda de imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 10 000 euros, encontra-se integralmen-
te subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas
quotas iguais do valor nominal de 5000 euros cada uma e uma de
cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 10 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete a sócios ou a não sócios, a
nomear em assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí
for deliberado.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2004. � A Ajudante Principal, Célia Maria
Namorado da Silva Perú. 2000285007

CÉU & BRANCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 6364/031226; identificação de pessoa colectiva n.º 506714470;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/031226.

Certifico que foi constituída uma sociedade por quotas entre: Paulo
Jorge Gonçalves da Bispa Branco e Maria do Céu Duarte Perceito
Branco, que se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Céu & Branco, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Rosa, lote A, 36, no
lugar de Arcena, freguesia de Alverca do Ribatejo, concelho de Vila
Franca de Xira.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em actividades hoteleiras, restau-
ração e restaurante.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 2500 euros cada, tituladas uma por cada sócio.

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 vincular a sociedade, em todos os seus actos e contra-
tos, é suficiente a intervenção de um gerente.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

Está conforme o original.

12 de Janeiro de 2004. � A Ajudante Principal, Célia Maria
Namorado da Silva Perú. 2000285058

SANTOS & BATALHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 847/780627; identificação de pessoa colectiva n.º 500772193;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 18/020321.

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

1) Aumento de capital, redenominação e alteração parcial do
contrato.

Montante do aumento: 602 410$, realizado em dinheiro, subscri-
to por ambos os sócios na proporção e em reforço das suas quotas.

2) Alteração parcial do contrato, tendo alterado quanto ao ar-
tigo 3.º, o qual passa a ter a seguinte nova redacção:

ARTIGO 3.º

A sociedade tem o capital social, integralmente realizado, de
5000 euros, correspondente à soma das seguintes quotas dos sócios:
uma de 3000 euros, pertencente ao sócio José Filipe Dias, e uma
outra de 2000 euros, correspondente à sócia Delfina Maria Soares
dos Santos Batalha.

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

Está conforme o original.

20 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Helena
Selas Gonçalves Bento. 1000249219

RESTAURANTE BRIOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 1521/860327; identificação de pessoa colectiva n.º 501663517.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2002.

15 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria de
Freitas Rodrigues Teixeira Santos. 1000249218

GABINETE NOTÁVEL, CONTABILIDADE, CONSULTORIA
E SERVIÇOS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 4362/981221; identificação de pessoa colectiva n.º 504523538;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 101/011228.

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

1) Aumento de capital, sendo o montante do aumento de 602 410$,
realizado em dinheiro, subscrito pela sócia, em reforço da sua quota;
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2) Alteração parcial do contrato, tendo sido alterado o artigo 4.º,
o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

Capital social

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, encontrando-se representado por uma única quota de
igual valor nominal pertencente à sócia.

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

Está conforme o original.

19 de Janeiro de 2004. � A Ajudante Principal, Célia Maria
Namorado da Silva Perú. 1000249217

LAR DA GALACHE � CENTRO DE APOIO
A IDOSOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 3589/960619; identificação de pessoa colectiva n.º 503713066;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 12/011219.

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

1) Aumento de capital, redenominação e alteração parcial do
contrato.

Montante do aumento: 9640$, realizado por incorporação de
reservas, na proporção e reforço das suas quotas.

2) Alteração parcial do contrato, tendo alterado quanto ao ar-
tigo 3.º, o qual passa a ter a seguinte nova redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente realizado, é de 20 000 euros, cor-
respondente à soma das seguintes quotas: uma quota de 10 000 eu-
ros, do sócio Joaquim Luís Pedrosa, e uma quota de 10 000 euros, da
sócia Maria Berta da Purificação Pedrosa Bico.

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

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Helena
Selas Gonçalves Bento. 1000249216

MOTORTAGUS � VEÍCULOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 3727/961219; identificação de pessoa colectiva n.º 503789054;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 21/020315.

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

1) Aumento de capital, redenominação e alteração parcial do
contrato.

Montante do aumento: 200 000 euros, realizado em dinheiro atra-
vés da emissão de 200 000 novas acções de 1 euro cada uma.

2) Alteração parcial do contrato, tendo alterado quanto ao ar-
tigo 5.º, o qual passa a ter a seguinte nova redacção:

5.º

O capital social é de 700 000 euros, representado por 700 000 ac-
ções com valor nominal de 1 euro cada e está integralmente realizado.

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

Está conforme o original.

21 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Helena
Selas Gonçalves Bento. 1000249215

CONSTROFILES � SOCIEDADE
DE EMPREENDIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 1397/841213; identificação de pessoa colectiva n.º 500853711;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 118/20011228.

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

Aumento de capital e alteração parcial do contrato.
Montante do aumento: 72 300$, realizado por incorporação de

reservas, na proporção e em reforço das suas quotas, tendo, conse-
quentemente, alterado o seu artigo 4.º

4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 150 000 euros e
corresponde à soma das seguintes quotas: uma quota de 75 000 eu-
ros, pertencente ao sócio Jaime Martins Filipe, uma quota de
50 000 euros, pertencente ao sócio Luís António Batista Filipe, e
uma quota de 25 000 euros, pertencente à sócia Maria Adélia Falé
Batista Filipe.

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

Está conforme o original.

20 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Helena
Selas Gonçalves Bento. 1000249214

EXPRESSOFRIGO � TRANSPORTES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 3620/960807; identificação de pessoa colectiva n.º 503176281;
inscrição n.º 15; número e data da apresentação: 2/20020213.

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

1) Aumento de capital, redenominação e alteração parcial do
contrato.

Montante do aumento: 120 500$, realizado por incorporação de
reservas e da renominalização das acções.

2) Alteração parcial do contrato, tendo alterado quanto ao ar-
tigo 4.º, o qual passa a ter a seguinte nova redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
250 000 euros e divide-se em 50 000 acções de 5 euros cada uma.

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

Está conforme o original.

21 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Helena
Selas Gonçalves Bento. 1000249213

PEOPLE FIRST � DIVULGAÇÃO PRODUTOS
FINANCEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 6371/040106; identificação de pessoa colectiva n.º 506759954;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/040106.

Certifico que entre José António Pereira Quintino e Sérgio Romão
Soares da Silva Marques foi constituída a sociedade em epígrafe, que
se rege pelos artigos constantes do seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a denominação de PEOPLE FIRST � Divul-
gação Produtos Financeiros, L.da, vai ter a sua sede social na Rua do
Dr. Miguel Bombarda, edifício Alves Redol, bloco D, loja 4, fregue-
sia e concelho de Vila Franca de Xira.

§ único. Por deliberação da gerência a sede social poderá ser des-
locada para outro lugar, dentro do mesmo concelho ou para conce-
lho limítrofe, bem como criar filiais, sucursais e outras formas de
representação, em território nacional.
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2.º

O objecto social consiste na actividade de:
1) Agência e representação comercial;
2) Actividades promocionais de divulgação bancária relativa a

produtos bancários e financeiros como crédito a habitação, contas
poupança e depósitos a prazo, dentro dos limites permitidos por lei
e sem exercício das actividades exclusivas das instituições de crédi-
tos ou sociedades financeiras;

3) Consultoria estratégica e de investimento, dentro dos limites
permitidos por lei.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma quota de
2500 euros, pertencente ao sócio José António Pereira Quintino, e
uma quota de 2500 euros, pertencente ao sócio Sérgio Romão Soa-
res da Silva Marques.

4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, será desempenhada por ambos os
sócios, que desde já ficam nomeados gerentes.

§ único. Para obrigar a sociedade, em todos os actos e contratos,
são necessárias as assinaturas em conjunto dos dois gerentes.

5.º

A cessão de quotas entre sócios é livremente permitida, mas a
cessão a estranhos depende do consentimento da sociedade, que tem
direito de preferência, em primeiro lugar e, em segundo lugar, ao
sócio não cedente.

6.º

A sociedade não se dissolve por morte, interdição ou inabilitação
de qualquer sócio, mas continuará com um dos herdeiros do falecido
mandatado pelos outros ou com um representante do interdito ou
inabilitado.

7.º

A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
1) Por acordo do respectivo titular;
2) Quando essa quota seja objecto de penhora, arresto ou provi-

dência cautelar, mesmo que especificada, ou qualquer outra forma de
apreensão ou adjudicação, por tribunal judicial ou especial, salvo se
em resultado de partilhas por morte do seu titular, caso em que não
poderá ter lugar a amortização compulsiva.

8.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas regis-
tadas dirigidas aos sócios com 15 dias de antecedência, sempre que a
lei não exija outra forma de convocação.

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Helena
Selas Gonçalves Bento. 2004171073

CLASSE 7 � SOCIEDADE DE CONTABILIDADE
E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 3512/960227; identificação de pessoa colectiva n.º 503697664;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 21/20011204.

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

1) Aumento de capital, redenominação e alteração parcial do
contrato.

Montante do aumento: 3 609 640$, realizado em dinheiro e subs-
crito em partes iguais pelos sócios, reforçando as suas quotas.

2) Alteração parcial do contrato, tendo alterado quanto aos arti-
gos 4.º e 5.º, os quais passam a ter a seguinte nova redacção:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
20 000 euros, dividido em duas quotas iguais de 10 000 euros, uma
de cada um dos sócios.

5.º

A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo e fora
dele, activa ou passivamente, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida pelo sócio Manuel
Fernando Cosme Torres de Castro, já nomeado gerente, e pela sócia
Maria José Martins Borrego Ferreira, que desde já fica nomeada
gerente.

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

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Helena
Selas Gonçalves Bento. 2004159162

CONSERVAS ÍRIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 157/480329; identificação de pessoa colectiva n.º 500334560.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2002.

16 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Helena
Selas Gonçalves Bento. 2002480826

MEMORANDO � CONSULTORIA PARA OS NEGÓCIOS
E A GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 5008/001128; identificação de pessoa colectiva n.º 503366153.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2002.

16 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Helena
Selas Gonçalves Bento. 2000243835

IAPFOR � APOIO PEDAGÓGICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 4171/980508; identificação de pessoa colectiva n.º 504155644.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2002.

16 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Helena
Selas Gonçalves Bento. 2003526196

MIRARRUDA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 5952/021213; identificação de pessoa colectiva n.º 506400018.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados os documentos de prestação de contas relativas ao ano
de 2002.

16 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Helena
Selas Gonçalves Bento. 2003612181

LAR DA GALACHE � CENTRO DE APOIO
A IDOSOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 3589/960619; identificação de pessoa colectiva n.º 503713066.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados os documentos de prestação de contas relativas ao ano
de 2002.

16 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Helena
Selas Gonçalves Bento. 2003526307
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J. VALE � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 5033/001214; identificação de pessoa colectiva n.º 505206757.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2002.

16 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Helena
Selas Gonçalves Bento. 2003526609

MOQUIL � MÓVEIS E EQUIPAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 1122/820304; identificação de pessoa colectiva n.º 501234870;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 2/031229.

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

1) Aumento de capital e alteração parcial do contrato.
Montante do aumento: 75 000 euros, realizado em dinheiro, subs-

crito: quanto a 37 500 euros, pelo sócio Vítor Manuel Jorge da Sil-
va, reforçando a sua quota; quanto a 11 250 euros, pelo sócio Vítor
Miguel Martins Jorge da Silva, reforçando a sua quota de 3804,09 eu-
ros; quanto a 11 250 euros, pelo sócio Rodrigo Nuno Martins Jorge
da Silva; quanto a 11 250 euros, pelo sócio Rui Pedro Martins Jorge
da Silva; e quanto a 3750 euros, pelo sócio António Balcão de Sousa,
reforçando as respectivas quotas.

2) Alteração parcial do contrato, tendo alterado quanto ao ar-
tigo 3.º (n.º 1), o qual passa a ter a seguinte nova redacção:

3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
250 000 euros, dividido em seis quotas, uma de 125 000 euros, per-
tencente ao sócio Vítor Manuel Jorge da Silva, uma de 22 445 euros
e 91 cêntimos (bem próprio) e outra de 15 054 euros e 9 cêntimos,
ambas pertencentes ao sócio Vítor Miguel Martins Jorge da Silva,
outra de 12 500 euros, pertencente ao sócio António Balcão de Sousa,
e duas quotas iguais de 37 500 euros, pertencentes uma ao sócio
Rodrigo Nuno Martins Jorge da Silva e outra ao sócio Rui Pedro
Martins Jorge da Silva.

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

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Helena
Selas Gonçalves Bento. 2004170387

INSMEC � INSTALAÇÕES, MANUTENÇÃO MECÂNICA
E ELÉCTRICA E SOFTWARE APLICADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 3176/920623; identificação de pessoa colectiva n.º 502791225;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 3/031229.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 14 de Novembro de 2003.

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Helena
Selas Gonçalves Bento. 2004170581

N. M. J. B. L. � IMPACTO � SOCIEDADE
DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 5265/010605; identificação de pessoa colectiva n.º 505378310.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2002.

13 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Ro-
drigues da Silva Friezas. 2000291724

MILÍMETRO QUADRADO � COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO
DE ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 4928/000919; identificação de pessoa colectiva n.º 505093979.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2002.

13 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Ro-
drigues da Silva Friezas. 2004180994

SOUSA & CHAVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 825/780118; identificação de pessoa colectiva n.º 500713880.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2002.

13 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Ro-
drigues da Silva Friezas. 2003612157

GRANEV � RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 4933/000921; identificação de pessoa colectiva n.º 505087480;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 3/031226.

Certifico que foi requerido o seguinte acto de registo:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 22 de Dezembro de 2003.

Está conforme o original.

13 de Janeiro de 2004. � A Ajudante Principal, Célia Maria
Namorado da Silva Perú. 2004170379

LUCINDA MATA � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CLÍNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 4415/990219; identificação de pessoa colectiva n.º 504714481;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 2/031223.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado o
artigo 3.º do contrato de sociedade, o qual passou a ter a seguinte
nova redacção:

3.º

O capital social é de 30 000 euros, integralmente realizado em
dinheiro e corresponde à soma de duas quotas, uma de 25 000 euros,
pertencente à sócia Lucinda Guilherme da Mata Gaspar dos Santos,
e outra de 5000 euros, pertencente à sócia Maria Amélia Pereira
Bico.

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

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Helena
Selas Gonçalves Bento. 2004181923

GROTERMO � SOCIEDADE DISTRIBUIDORA
DE ISOLAMENTOS TÉRMICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 6366/031226; identificação de pessoa colectiva n.º 502019719;
inscrições n.os 4 e 5; números e data das apresentações: 4 e 5/031226.

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

1) Alteração do artigo 1.º (corpo) do contrato, o qual passa a ter
a seguinte nova redacção:

1.º

A sociedade adopta a denominação GROTERMO � Sociedade
Distribuidora de Isolamentos Térmicos, L.da, e tem a sua sede no
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Complexo Industrial de Vialonga, edifício C-15, Granja, freguesia de
Vialonga, concelho de Vila Franca de Xira.

2) Nomeação de gerentes de Maria Paula Martins Vaz Pinheiro
Pulido de Almeida, casada, residente na Avenida de Fernão de Ma-
galhães, 978, 7.º, Porto, e Manuel Neves Grosso, em 22 de Setem-
bro de 2003.

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

Está conforme o original.

13 de Janeiro de 2004. � A Ajudante Principal, Célia Maria
Namorado da Silva Perú. 2004170395

TRANSPORTES BAIXINHO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 3166/940802; identificação de pessoa colectiva n.º 502066334;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 11 e inscrição n.º 21; números e data
das apresentações: of. 5 e 7/031223.

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

1) Cessação das funções de gerente de José Baixinho dos Santos
Rodrigues, por renúncia, em 12 de Novembro de 2003;

2) Alteração parcial do contrato quanto ao artigo 3.º, o qual pas-
sa a ter a seguinte nova redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
250 000 euros, dividido em duas quotas iguais cada uma no valor de
125 000 euros, pertencentes uma ao sócio Manuel Filipe Negrinho
Rodrigues e outra ao sócio Albertino Manuel Negrinho Rodrigues.

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

Está conforme o original.

12 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Helena
Selas Gonçalves Bento. 2004170034

RAFAEL, TAVARES & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 5055/010112; identificação de pessoa colectiva n.º 505163748;
inscrições n.os 3 e 6; números e data das apresentações: 7 e 10/030609.

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

1) Aumento de capital e alteração parcial do contrato.
Montante do aumento: 200 000 euros, realizado em dinheiro,

subscrito pelo sócio José Silvestre da Piedade Santos, que reforça a
sua quota para 225 400 euros.

Capital: 250 000 euros.
2) Alteração parcial do contrato, tendo alterado quanto aos arti-

gos 3.º e 4.º, os quais passam a ter a seguinte nova redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em numerário, é de
250 000 euros e corresponde à soma de três quotas, uma no valor
de 225 400 euros e outra no valor de 24 500 euros, da sociedade A
Garra do Leão � Logística, S. A., e outra no valor nominal de 100 eu-
ros, do sócio Rafael Alexandre da Silva Vaz.

4.º

A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo e fora
dele, activa e passivamente, serão exercidas por José Silvestre da
Piedade Santos, divorciado, residente na Estrada Nacional n.º 10,
edifício Cinema, 8, 3.º, C, freguesia de Alverca do Ribatejo, Vila
Franca de Xira, já nomeado gerente.

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

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Helena
Selas Gonçalves Bento. 2000283888

AQUAMARINA � FÁBRICA DE ARTEFACTOS
TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 1336/840319; identificação de pessoa colectiva n.º 501451935.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2002.

15 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria de
Freitas Rodrigues Teixeira Santos. 2003637133

J. R. SIMÕES � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 3781/970306; identificação de pessoa colectiva n.º 503977357.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2002.

15 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria de
Freitas Rodrigues Teixeira Santos. 2002409650

AUTO REPARADORA J. R. SIMÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 5006/001127; identificação de pessoa colectiva n.º 504816730.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2002.

15 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria de
Freitas Rodrigues Teixeira Santos. 2002409668

IMOVIA IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 2215/910115; identificação de pessoa colectiva n.º 502481471.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2002.

15 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria de
Freitas Rodrigues Teixeira Santos. 2000314015

MTARON, COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉCTRICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 4338/981116; identificação de pessoa colectiva n.º 504100963.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2002.

15 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria de
Freitas Rodrigues Teixeira Santos. 2003637060

IMPORFERMA, EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 6036/030213; identificação de pessoa colectiva n.º 503130567.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2002.

15 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria de
Freitas Rodrigues Teixeira Santos. 2004181010

MATOS & VITÓRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 1542/860528; identificação de pessoa colectiva n.º 501683224.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados os documentos de prestação de contas relativas ao ano
de 2002.

13 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Ro-
drigues da Silva Friezas. 2003612149
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ALMEIDA & ERMETE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 364/630507; identificação de pessoa colectiva n.º 500016399.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados os documentos de prestação de contas relativas ao ano
de 2002.

15 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria de
Freitas Rodrigues Teixeira Santos. 2000343929

CARLOS & CRISTINA � REMODELAÇÕES
E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 5621/020206; identificação de pessoa colectiva n.º 505932555.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados os documentos de prestação de contas relativas ao ano
de 2002.

15 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria de
Freitas Rodrigues Teixeira Santos. 2000350160

RIBAWATT � COMÉRCIO MATERIAL ELÉCTRICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 5892/021010; identificação de pessoa colectiva n.º 506341933.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2002.

15 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria de
Freitas Rodrigues Teixeira Santos. 2003637079

MINIMERCADO DA ESCUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 5309/010629; identificação de pessoa colectiva n.º 505507269.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2002.

15 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria de
Freitas Rodrigues Teixeira Santos. 2003527486

RESTAURANTE CHURRASQUEIRA
O GARFO PRATA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 4738/000204; identificação de pessoa colectiva n.º 504828800.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2002.

15 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria de
Freitas Rodrigues Teixeira Santos. 2004181028

BATERAUTO � MANUTENÇÃO DE BATERIAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 5250/010529; identificação de pessoa colectiva n.º 505402335.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2002.

15 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria de
Freitas Rodrigues Teixeira Santos. 2003527478

LUBRIFIL � SOCIEDADE DE LUBRIFICANTES
E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 1617/861218; identificação de pessoa colectiva n.º 501778276.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados os documentos de prestação de contas relativas ao ano
de 2002.

16 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Helena
Selas Gonçalves Bento. 2000313850

A. H. L. � COMERCIALIZAÇÃO E ALUGUER
DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 5043/001227; identificação de pessoa colectiva n.º 505248557.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2002.

16 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Helena
Selas Gonçalves Bento. 2003637176

A. H. L. � IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 5042/001227; identificação de pessoa colectiva n.º 505248530.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2002.

16 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Helena
Selas Gonçalves Bento. 2003637168

SOCIEDADE COLOCADORA DE PRODUTOS
PORTUGUESES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 68/331125; identificação de pessoa colectiva n.º 500264473.

Certifico que, em relação à Sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2002.

16 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Helena
Selas Gonçalves Bento. 2002480842

ÁREAPLUS � CONSTRUÇÃO CIVIL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 6367/031229; identificação de pessoa colectiva n.º 506767965;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/031229.

Certifico que foi constituída por Carlos Alberto Alves Catarino a
sociedade em epígrafe, que se rege pelos artigos constantes do se-
guinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma ÁREAPLUS � Construção Ci-
vil, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Urbanização Torre do Reló-
gio, lote 2-A, garagem A, freguesia do Sobralinho, concelho de Vila
Franca de Xira.

2.º

A sociedade tem por objecto construção civil, empreitadas e su-
bempreitadas.

3.º

O capital social é de 5000 euros, representado por uma quota de
igual valor nominal pertencente ao sócio.

4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao
sócio, desde já nomeado gerente.

2 � Para obrigar a sociedade é necessária a assinatura do gerente.
3 � A sociedade poderá constituir mandatários, mediante as res-

pectivas procurações.

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Helena
Selas Gonçalves Bento. 2004170514
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MARTINS & INÁCIO � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 3110/940712; identificação de pessoa colectiva n.º 503274798;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 6/031229.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 9 de Dezembro de 2003.

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Helena
Selas Gonçalves Bento. 2004170522

TULIPEL � COMÉRCIO DE PAPÉIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 5834/020808; identificação de pessoa colectiva n.º 503714011;
averbamento n.º 4 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
11/031229.

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

Cessação de funções de gerente de George Dean, por renúncia, em
31 de Outubro de 2003.

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Helena
Selas Gonçalves Bento. 2004180986

RUI JORGE MARTINS NUNES � IMPORTAÇÕES
E EXPORTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 5455/011010; identificação de pessoa colectiva n.º 505608430;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 1/031230.

Certifico que foi requerido o seguinte acto de registo:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 4 de Novembro de 2003.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2004. � A Ajudante Principal, Célia Maria
Namorado da Silva Perú. 2004176938

IRMÃOS CALIÇA � SOCIEDADE DE AGRICULTURA
DE GRUPO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 1777/880504; identificação de pessoa colectiva n.º 501975543.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2000.

14 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Hele-
na Selas Gonçalves Bento. 2004159081

REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS XIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 399/641013; identificação de pessoa colectiva n.º 500518378;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 4/031230.

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

Aumento de capital e alteração parcial do contrato.
Montante do aumento: 3004,80 euros, realizado em dinheiro,

subscrito por ambos os sócios, na proporção e em reforço das suas
quotas.

Teor do artigo alterado:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais de 2500 euros, perten-
cendo uma ao sócio João António Banha e outra, em comum e sem

determinação de parte ou direito, aos sócios Elisabete Martins Pe-
reira Falcão Lopes, Elisabete Maria Falcão Lopes Paiva ou Elisabe-
te Maria Falcão Lopes e Fernando Manuel Falcão Lopes.

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

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2004. � A Ajudante Principal, Célia Maria
Namorado da Silva Perú. 2004170603

DESINFESTAL � SOCIEDADE INDUSTRIAL
DE DESINFESTAÇÕES E SANIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 4589/990817; identificação de pessoa colectiva n.º 502204605.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2002.

23 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Helena
Selas Gonçalves Bento. 2000343414

M. L. RIBEIRO � SOCIEDADE TÉCNICA
DE EQUIPAMENTOS FRIGORÍFICOS E HOTELEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 4569/990727; identificação de pessoa colectiva n.º 504764888.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2002.

6 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Helena Selas
Gonçalves Bento. 2000343392

CAIXIVERCA � ALUMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 4620/990929; identificação de pessoa colectiva n.º 504607006;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 9/031118.

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

1) Aumento de capital e alteração parcial do contrato.
Montante do aumento: 45 000 euros, realizado em dinheiro, sen-

do 22 500 euros subscrito pelo sócio José Mesquita Gil, divorciado,
através da criação de uma quota, e 22 500 euros pelo sócio Carlos
Manuel Portelinha Miguel, em reforço da sua quota.

2) Alteração parcial do contrato, tendo alterado quanto ao ar-
tigo 3.º, o qual passa a ter a seguinte nova redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em numerário, é de
50 000 euros, correspondente à soma de três quotas, duas nos valo-
res nominais de 2500 euros e 22 500 euros, ambas do sócio José Mes-
quita Gil, e outra no valor nominal de 25 000 euros, do sócio Carlos
Manuel Portelinha Miguel.

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

Está conforme o original.

22 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Helena
Selas Gonçalves Bento. 2004176393

ALVES & NEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 1837/881028; identificação de pessoa colectiva n.º 502055545;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e data
das apresentações: of. 5 e 8/030903.

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

1) Cessação de funções de gerente de Luís Manuel Madeira Neves,
por renúncia, em 12 de Junho de 1997.
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2) Alteração parcial do contrato quanto ao artigo 5.º, o qual pas-
sa a ter a seguinte nova redacção:

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, em juízo e fora dele, activa e passiva-
mente, fica a cargo do sócio João Alexandre Silva dos Santos Nunes
e do não sócio Joaquim Inácio Batista, natural da freguesia de
São Sebastião da Pedreira, concelho de Lisboa, casado e residente
com a quarta outorgante, que desde já ficam nomeados gerentes.

§ único. Para obrigar a sociedade é bastante a assinatura de qual-
quer um dos gerentes, inclusive na compra e venda de veículos auto-
móveis.

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

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Helena
Selas Gonçalves Bento. 2003640860

SILVA DUARTE & BATISTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 1136/820521; identificação de pessoa colectiva n.º 501286802;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 1/020411.

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

Aumento de capital e alteração parcial do contrato.
Montante do aumento: 508 155,48 euros, sendo 487 821,94 eu-

ros por incorporação de reservas e 20 333,54 euros em dinheiro, subs-
crito quanto a 10 169,27 euros por José Augusto Baptista Guilher-
me e 10 164,27 euros por Carlos Amílcar Pereira Batista, em reforço
das suas quotas.

Alteração parcial do contrato quanto aos artigos 3.º e 5.º, os quais
passam a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro
e nos demais bens e valores da sociedade, é de 620 385 euros e
encontra-se representado por duas quotas, uma do valor nominal de
310 195 euros, pertencente ao sócio José Augusto Baptista Guilher-
me, e outra de 310 190 euros, pertencente ao sócio Carlos Amílcar
Pereira Batista.

5.º

1 � A sociedade será representada, em juízo ou fora dele, activa
ou passivamente, por qualquer dos gerentes, com ou sem remunera-
ção, conforme vier a ser deliberado em assembleia geral, mantendo-
-se gerentes José Augusto Baptista Guilherme e Carlos Amílcar Pe-
reira Batista.

2 � Para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e contratos,
é necessária a intervenção de dois gerentes.

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

Está conforme o original.

23 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Helena
Selas Gonçalves Bento. 2000928692

TRANSPORTES ANTÓNIO GATO � SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 5764/020621; identificação de pessoa colectiva n.º 506153827;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
2/030825.

Certifico que foi requerido o seguinte acto de registo:
Cessação de funções de gerente de Felismina Rosa Rodrigues Gato

Soares, por renúncia, em 30 de Junho de 2003.

Está conforme o original.

28 de Agosto de 2003. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 2003640177

SANDOMETAL � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 2467/930317; identificação de pessoa colectiva n.º 502731427;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 7/030605.

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

Reforço de capital, redenominação e alteração parcial do contrato:
1) Reforço: 60,11 euros, realizado por incorporação de reservas

legais, reforçando as respectivas participações sociais;
2) Alteração parcial do contrato quanto ao artigo 3.º (corpo), o

qual passa a ter a seguinte nova redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 25 000 euros, cor-
respondente à soma das seguintes quotas: uma quota no valor nomi-
nal de 22 500 euros, pertencente à sócia Beraldi � Gestão e Servi-
ços, S. A., e cinco quotas nos valores nominais de 500 euros cada
uma, pertencendo uma ao sócio Eduardo Nunes Rodrigues, outra ao
sócio António Nunes Beirão, outra ao sócio Dinis Agostinho Gas-
par, outra ao sócio Francisco dos Santos Alves e outra ao sócio Luís
António Duarte Ranito.

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

Está conforme o original.

16 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Helena Selas
Gonçalves Bento. 2000280714

JOVIRAUTO � SOCIEDADE COMERCIAL
DE ACESSÓRIOS AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 1401/841218; identificação de pessoa colectiva n.º 501562184.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2002.

13 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Ro-
drigues da Silva Friezas. 2003526625

PORTALEGRE
CAMPO MAIOR

SUPERMERCADOS PENÍNSULA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Campo Maior. Matrícula n.º 89/
911009; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 2/20040122.

Certifico que, por escritura de 23 de Dezembro de 2003, a fl. 94 do
livro n.º 47-D, do Cartório Notarial de Campo Maior, foi efectuado
o seguinte registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação de contas: em 12 de Dezembro de 2003.

26 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Bráulio
Muacho Gaminha. 2001547447

CASTELO DE VIDE

CHURRASCARIA BRASIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Vide. Matrícula n.º 202/
010604; identificação de pessoa colectiva n.º 505302292; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 9; números e data das
apresentações: 3 e 8/040121.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que João de Ale-
gria Miranda cessou as suas funções de gerente, por renúncia, e foi
designado gerente José Augusto Fernandes Trindade, em 22 de De-
zembro de 2003.

Conferido, está conforme.

A Escriturária Superior, Maria Isabel Ribeiro Grincho Raimundo.
2001341385
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ELVAS

RETRANSPORT � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Elvas. Matrícula n.º 1405/
040121; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 6/040121.

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

Alteração parcial do contrato quanto ao artigo 1.º, o qual passa a
ter a seguinte redacção:

Que, encontrando-se aqui reunidos em assembleia universal, re-
solvem, por deliberação unânime, deslocar a sede da sociedade para
a Rua de Olivença, 3-B, freguesia de Assunção, concelho de Elvas;

Que, em consequência, alteram parcialmente o contrato de socie-
dade quanto ao n.º 2 do artigo 1.º, que passa a ter a seguinte nova
redacção.

ARTIGO 1.º

1 � (Mantém-se.)
2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Olivença, 3-B, fregue-

sia de Assunção, concelho de Elvas, a qual, por simples deliberação
da gerência, pode ser deslocada para outro local, dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe.

 Por declaração dos interessados, rectificam, o artigo 1.º, quanto
à freguesia, que é Alcáçova, e não a que, por lapso, foi indicada.

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuel
Calado Branco. 2005732796

PORTALEGRE

SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA DA ABRUNHEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 400;
identificação de pessoa colectiva n.º 502043075; data do depósito:
14012004.

Certifico que foi feito o depósito, na pasta respectiva, dos do-
cumentos de prestação de contas referentes ao ano de 1998.

14 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 2000892833

SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA DA ABRUNHEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 400;
identificação de pessoa colectiva n.º 502043075; data do depósito:
14012004.

Certifico que foi feito o depósito, na pasta respectiva, dos do-
cumentos de prestação de contas referentes ao ano de 1999.

14 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 2000892841

SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA DA ABRUNHEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 400;
identificação de pessoa colectiva n.º 502043075; data do depósito:
14012004.

Certifico que foi feito o depósito, na pasta respectiva, dos do-
cumentos de prestação de contas referentes ao ano de 2000.

14 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 2000892850

SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA DA ABRUNHEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 400;
identificação de pessoa colectiva n.º 502043075; data do depósito:
14012004.

Certifico que foi feito o depósito, na pasta respectiva, dos do-
cumentos de prestação de contas referentes ao ano de 2001.

14 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 2000892868

SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA DA ABRUNHEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 400;
identificação de pessoa colectiva n.º 502043075; data do depósito:
14012004.

Certifico que foi feito o depósito, na pasta respectiva, dos do-
cumentos de prestação de contas referentes ao ano de 2002.

14 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 2000892876

AUGUSTO DA ASCENÇÃO MILHINHOS & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 219;
identificação de pessoa colectiva n.º 500317461; data do depósito:
26122003.

Certifico que foi feito o depósito, na pasta respectiva, dos do-
cumentos de prestação de contas referentes ao ano de 2002.

14 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 2000892760

JOSÉ RAMIRO & ANA MARIA PINHEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 907;
identificação de pessoa colectiva n.º 504081632; data do depósito:
15012004.

Certifico que foi feito o depósito, na pasta respectiva, dos do-
cumentos de prestação de contas referentes ao ano de 2003.

23 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 2000892884

PORTALEGRECAR � SOCIEDADE COMERCIAL
DE AUTOMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 878;
identificação de pessoa colectiva n.º 503997153; data do depósito:
20012004.

Certifico que foi feito o depósito, na pasta respectiva, dos do-
cumentos de prestação de contas referentes ao ano de 2000.

23 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 2000892949

PORTALEGRECAR � SOCIEDADE COMERCIAL
DE AUTOMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 878;
identificação de pessoa colectiva n.º 503997153; data do depósito:
16012004.

Certifico que foi feito o depósito, na pasta respectiva, dos do-
cumentos de prestação de contas referentes ao ano de 2002.

23 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 2000892906

IMOPORTALEGRE � INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 721;
identificação de pessoa colectiva n.º 503285269; data do depósito:
23012004.

Certifico que foi feito o depósito, na pasta respectiva, dos do-
cumentos de prestação de contas referentes ao ano de 2002.

23 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 2000892957
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IMOPORTALEGRE � INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 721;
identificação de pessoa colectiva n.º 503285269; data do depósito:
23012004.

Certifico que foi feito o depósito, na pasta respectiva, dos do-
cumentos de prestação de contas referentes ao ano de 2003.

23 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 2000892965

PORTO

BAIÃO

URBISÓLIDAS � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Baião. Matrícula n.º 472/020308;
identificação de pessoa colectiva n.º 505986892; inscrição n.º 2; nú-
mero e data da apresentação: 9/040119.

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

Pela inscrição n.º 2 � apresentação n.º 9/040119, foi registada a
dissolução e encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 12 de Janeiro de 2004.

Conferi. Está conforme.

27 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, em substituição
legal, Rui Mário Ribeiro Ramalho. 2003571957

HORTA DO LENHADOR � SERVIÇOS DE APOIO
À AGRICULTURA E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Baião. Matrícula n.º 560/040120;
identificação de pessoa colectiva n.º P-505262401; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 8/040120.

Certifico que entre:
1) Raul Fernando Sousela da Costa Brito, casado com Maria Mar-

garida Rodrigues Carlos Sousela Brito na comunhão geral;
2) Artur Manuel da Silva Carvalho Borges, casado com Maria Clara

da Fonseca Ramos Carvalho Borges na comunhão de adquiridos,
foi constituída a sociedade em epígrafe, da qual se publica o pacto:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Horta do Lenhador � Serviços
de Apoio à Agricultura e Turismo, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua de Agatão Lança, freguesia de
Campelo, concelho de Baião.

3 � Por simples deliberação da gerência poderá 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 serviços de apoio
à agricultura e turismo; plantio, tratamento e limpeza de florestas e
vinhas; concepção, construção e tratamento de jardins; aluguer de
equipamentos para a actividade agro-florestal; produção e comer-
cialização de plantas; gestão de propriedades rurais; recuperação de
habitações para turismo rural; formação profissional, nomeadamente
no âmbito da actividade agro-florestal; serviços de limpeza; forneci-
mento de refeições ao domicílio.

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, fica afecta a ambos os sócios, que
desde já são nomeados gerentes.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Conferi. Está conforme.

27 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Rui Mário Ribei-
ro Ramalho. 2003571973

MARÃO MÁQUINAS � COMÉRCIO E REPARAÇÕES
DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS E INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Baião. Matrícula n.º 537/030613;
identificação de pessoa colectiva n.º 506605604; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data das apresentações: 9,
10 e 11/040120.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 foi registada a cessação
de funções de gerente por parte de Carlos Daniel Moreira Pinto.

Data: 24 de Outubro de 2003.
Causa: renúncia.
Pela inscrição n.º 4 foi registada a alteração parcial do contrato,

com unificação de quotas, tendo, em consequência, sido alterados os
artigos 3.º e 4.º, os quais ficaram com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, uma de valor
nominal de 4500 euros, pertencente ao sócio Paulo Joaquim Olivei-
ra da Silva, e outra de valor nominal de 500 euros, pertencente ao
sócio Joaquim Mendes da Silva.

4.º

A representação da sociedade, em juízo e fora dele, será exercida
por um ou mais gerentes, a designar em assembleia geral.

§ 1.º Continua gerente o sócio Paulo Joaquim Oliveira da Silva.
§ 2.º Para obrigar a sociedade será suficiente a assinatura de um

gerente.
§ 3.º A gerência será ou não remunerada, como vier a ser delibe-

rado em assembleia geral.

Conferi. Está conforme.

27 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Rui Mário Ribei-
ro Ramalho. 2003571990

MAIA

CARDOSO & TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 46 972/
220290; identificação de pessoa colectiva n.º 502296186.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a do-
cumentação referente à prestação de contas da sociedade em epí-
grafe respeitante ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

13 de Setembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001955758
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CARVALHO & OPARA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 41 153/
860408; identificação de pessoa colectiva n.º 501655220.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a do-
cumentação referente à prestação de contas da sociedade em epí-
grafe respeitante ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

13 de Setembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000369561

VITRÚVIO � ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 51 624/
9411227; identificação de pessoa colectiva n.º 502339225.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a do-
cumentação referente à prestação de contas da sociedade em epí-
grafe respeitante ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

13 de Setembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000425259

VINCO VÁLVULAS, S. A.
Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 47 471/

900420; identificação de pessoa colectiva n.º 502332174.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a do-
cumentação referente à prestação de contas da sociedade em epí-
grafe respeitante ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

13 de Setembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000425216

PINHEIRO & SOBRINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 631/
20020305; identificação de pessoa colectiva n.º 505970481.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a do-
cumentação referente à prestação de contas da sociedade em epí-
grafe respeitante ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

13 de Setembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000813097

LAGEVIGA � CONSTRUÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 9739/
9800407; identificação de pessoa colectiva n.º 504137670.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a do-
cumentação referente à prestação de contas da sociedade em epí-
grafe respeitante ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

13 de Setembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000425224

MOLDRA � INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE PLÁSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 44 370;
identificação de pessoa colectiva n.º 501896821.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta todos os do-
cumentos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitantes ao ano de 2002.

Conferida, está conforme o original.

1 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Gracinda Ma-
ria Geraldes S. Monteiro. 2005002437

MAIBAC � COMÉRCIO DE BACALHAU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 6821; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503603449.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta todos os do-
cumentos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitantes ao ano de 2002.

Conferida, está conforme o original.

1 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Gracinda Ma-
ria Geraldes S. Monteiro. 2005002453

LEGESTÃO � LEGALIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO
E GESTÃO PATRIMONIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 4747; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503234796.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta todos os do-
cumentos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitantes ao ano de 2002.

Conferida, está conforme o original.

1 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Gracinda Ma-
ria Geraldes S. Monteiro. 2005002461

SVS � GESTÃO E CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 57 494;
identificação de pessoa colectiva n.º 503619337.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta todos os do-
cumentos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitantes ao ano de 2002.

Conferida, está conforme o original.

11 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Gracinda Maria
Geraldes S. Monteiro. 2003008810

FÁBRICA DE TINTAS 2000, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 24 826;
identificação de pessoa colectiva n.º 501093303.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta todos os do-
cumentos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitantes ao ano de 2002.

Conferida, está conforme o original.

11 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Gracinda Maria
Geraldes S. Monteiro. 2005025569

LUÍSA MAMEDE OLIVEIRA, GESTÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 13 149;
identificação de pessoa colectiva n.º 504889206.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta todos os do-
cumentos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitantes ao ano de 2002.

Conferida, está conforme o original.

11 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Gracinda Maria
Geraldes S. Monteiro. 2005025577

MELO & ROCHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 23 190/
781019; identificação de pessoa colectiva n.º 500781915.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta todos os do-
cumentos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitantes ao ano de 2002.

Conferida, está conforme o original.

20 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu
Silva Martins. 2001970331
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BLACK MILK � CRIAÇÃO, DESENVOLVIMENTO DE
ESTUDOS E PROJECTOS PUBLICITÁRIOS E MODA,
LOGÍSTICA E APOIO A EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 55 769;
identificação de pessoa colectiva n.º 505249693.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta todos os do-
cumentos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitantes ao ano de 2002.

Conferida, está conforme o original.

11 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Gracinda Maria
Geraldes S. Monteiro. 2005025526

MACROMETAIS � COMÉRCIO DE METAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 756; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502571233.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta todos os do-
cumentos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitantes ao ano de 2002.

Conferida, está conforme o original.

13 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Gracinda Ma-
ria Geraldes S. Monteiro. 2005025640

C. R. G. � CENTRO DE REABILITAÇÃO
DE GIESTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 40 543;
identificação de pessoa colectiva n.º 501578846.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta todos os do-
cumentos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitantes ao ano de 2002.

Conferida, está conforme o original.

13 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Gracinda Ma-
ria Geraldes S. Monteiro. 2005025631

DUARMED � SERVIÇOS CLÍNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 57 498;
identificação de pessoa colectiva n.º 505409607.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta todos os do-
cumentos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitantes ao ano de 2002.

Conferida, está conforme o original.

13 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Gracinda Ma-
ria Geraldes S. Monteiro. 2005025623

IMOBILIÁRIA � JOSÉ RAMALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 12 955;
identificação de pessoa colectiva n.º 504968785.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta todos os do-
cumentos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitantes ao ano de 2002.

Conferida, está conforme o original.

13 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Gracinda Ma-
ria Geraldes S. Monteiro. 2005025615

SATRADI � COMÉRCIO INTERNACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 9747; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504139452.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta todos os do-
cumentos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitantes ao ano de 2002.

Conferida, está conforme o original.

11 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Gracinda Maria
Geraldes S. Monteiro. 2005025607

FREIHOT � INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE EQUIPAMENTOS DE HOTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 687;
identificação de pessoa colectiva n.º 504587498.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta todos os do-
cumentos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitantes ao ano de 2002.

Conferida, está conforme o original.

11 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Gracinda Maria
Geraldes S. Monteiro. 2005025593

ELSA & ALBINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 899;
identificação de pessoa colectiva n.º 506105245.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta todos os do-
cumentos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitantes ao ano de 2002.

Conferida, está conforme o original.

11 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Gracinda Maria
Geraldes S. Monteiro. 2005025542

ARMANDO CORREIA MORAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 43 467;
identificação de pessoa colectiva n.º 501787798.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta todos os do-
cumentos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitantes ao ano de 2002.

Conferida, está conforme o original.

11 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Gracinda Maria
Geraldes S. Monteiro. 2005025500

ALCIDES M. SEQUEIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 652/
20020315; identificação de pessoa colectiva n.º 506010384.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a do-
cumentação referente à prestação de contas da sociedade em epí-
grafe respeitante ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

13 de Setembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002142165

QUINTA DE VILARINHO DE AVIOSO � ORGANIZAÇÃO
DE EVENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 22 816;
identificação de pessoa colectiva n.º 500657742.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta todos os do-
cumentos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitantes ao ano de 2002.

Conferida, está conforme o original.

11 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Gracinda Maria
Geraldes S. Monteiro. 2005025518



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 65 � 17 de Março de 20045882-(60)

ENOLOSIL � EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS
PARA AS INDÚSTRIAS ENOLÓGICAS E ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 57 040.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta todos os do-
cumentos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitantes ao ano de 2002.

Conferida, está conforme o original.

13 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Gracinda Ma-
ria Geraldes S. Monteiro. 2002201986

INDIMANTE � FERRAMENTAS DIAMANTADAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 57 034;
identificação de pessoa colectiva n.º 500733856.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta todos os do-
cumentos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitantes ao ano de 2002.

Conferida, está conforme o original.

13 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Gracinda Ma-
ria Geraldes S. Monteiro. 2005000299

SIIMA � SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS DA MAIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 45 552.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta todos os do-
cumentos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitantes ao ano de 2002.

Conferida, está conforme o original.

11 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Gracinda Maria
Geraldes S. Monteiro. 2002332177

A. S. O. ARMANDO SOUSA OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 40 210;
identificação de pessoa colectiva n.º 501597727.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta todos os do-
cumentos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitantes ao ano de 2002.

Conferida, está conforme o original.

13 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Gracinda Ma-
ria Geraldes S. Monteiro. 2005000302

ERMA � CONSTRUÇÕES E INVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 2363/920720;
identificação de pessoa colectiva n.º 502804246.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a do-
cumentação referente à prestação de contas da sociedade em epí-
grafe respeitante ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

22 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria
Isménia Soares Leite. 2002004897

EXPOQUIMXEL � INDÚSTRIA PRODUTOS
QUÍMICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 12 273/
991214; identificação de pessoa colectiva n.º 504750771.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a do-
cumentação referente à prestação de contas da sociedade em epí-
grafe respeitante ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

29 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria
Isménia Soares Leite. 2000068219

INSTITUTO DE PEDAGOGIA E BIOLOGIA NATURAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 57 413/
20030424; identificação de pessoa colectiva n.º 504283774.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a do-
cumentação referente à prestação de contas da sociedade em epí-
grafe respeitante ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

29 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria
Isménia Soares Leite. 2000675034

REIS & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 5654/950331;
identificação de pessoa colectiva n.º 503395005.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a do-
cumentação referente à prestação de contas da sociedade em epí-
grafe respeitante ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

25 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Isménia
Soares Leite. 2002630410

CANTINHO DA CONQUILHA � CHURRASCARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 13 400/
20000802; identificação de pessoa colectiva n.º 505039818.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a do-
cumentação referente à prestação de contas da sociedade em epí-
grafe respeitante ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

25 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Isménia
Soares Leite. 2001955782

PAVIMAIA � SOCIEDADE DE PAVIMENTOS
INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 5339/950118;
identificação de pessoa colectiva n.º 503342939.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a do-
cumentação referente à prestação de contas da sociedade em epí-
grafe respeitante ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

27 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Isménia
Soares Leite. 2001977115

LUSOTEMPRA � INDÚSTRIA TRANSFORMADORA
E COMÉRCIO DE VIDRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 7566/961008;
identificação de pessoa colectiva n.º 503732907.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a do-
cumentação referente à prestação de contas da sociedade em epí-
grafe respeitante ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

25 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Isménia
Soares Leite. 2001997051

TWO FRIENDS � COMÉRCIO DE TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 55 826/
20010410; identificação de pessoa colectiva n.º 505197189.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a do-
cumentação referente à prestação de contas da sociedade em epí-
grafe respeitante ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

25 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Isménia
Soares Leite. 2002315710
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REALSOU � FÁBRICA DE TINTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 26 187/
810623; identificação de pessoa colectiva n.º 501148779.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a do-
cumentação referente à prestação de contas da sociedade em epí-
grafe respeitante ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

25 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Isménia
Soares Leite. 2001242980

DIAMANTINO SEABRA MOREIRA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 23 617/
790326; identificação de pessoa colectiva n.º 500856885.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a do-
cumentação referente à prestação de contas da sociedade em epí-
grafe respeitante ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

25 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Isménia
Soares Leite. 2001242972

LT MAIA � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 459/
20011217; identificação de pessoa colectiva n.º 505940205.

Certifico foram depositados os documentos referentes à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe respeitantes ao exercício do
ano de 2002.

Conferida, está conforme.

29 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria
Isménia Soares Leite. 2002288844

PRINCESA DA MAIA PANIFICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 8594/970716;
identificação de pessoa colectiva n.º 503926515.

Certifico foram depositados os documentos referentes à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe respeitantes ao exercício do
ano de 2002.

Conferida, está conforme.

29 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria
Isménia Soares Leite. 2002351104

COUTO & REIS � PEÇAS AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 9322/980120;
identificação de pessoa colectiva n.º 504104381.

Certifico foram depositados os documentos referentes à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe respeitantes ao exercício do
ano de 2002.

Conferida, está conforme.

29 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria
Isménia Soares Leite. 2001871015

AUTO TÁXIS JERALZI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 11 861/
990910; identificação de pessoa colectiva n.º 504632329.

Certifico foram depositados os documentos referentes à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe respeitantes ao exercício do
ano de 2002.

Conferida, está conforme.

29 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria
Isménia Soares Leite. 2000818226

PAULINA & FILHOS � FLORISTA PAULINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 7232/960704;
identificação de pessoa colectiva n.º 503675865.

Certifico foram depositados os documentos referentes à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe respeitantes ao exercício do
ano de 2002.

Conferida, está conforme.

29 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria
Isménia Soares Leite. 2000674968

SOFREZA SERRALHARIA MECÂNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 6170/950822;
identificação de pessoa colectiva n.º 503485330.

Certifico foram depositados os documentos referentes à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe respeitantes ao exercício do
ano de 2002.

Conferida, está conforme.

29 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria
Isménia Soares Leite. 2002627568

ALBINO LOPES & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 21 404/
750730; identificação de pessoa colectiva n.º 500308187.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a do-
cumentação referente à prestação de contas da sociedade em epí-
grafe respeitante ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

8 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Isménia
Soares Leite. 2005003190

VARINCO � FERRAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 1199/890215;
identificação de pessoa colectiva n.º 502108967.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a do-
cumentação referente à prestação de contas da sociedade em epí-
grafe respeitante ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

8 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Isménia
Soares Leite. 2005003204

FRANCISCO FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 11 610/
990715; identificação de pessoa colectiva n.º 504558773.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a do-
cumentação referente à prestação de contas da sociedade em epí-
grafe respeitante ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

8 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Isménia
Soares Leite. 2005003212

HORQUIM � REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 24 385/
791179; identificação de pessoa colectiva n.º 500905452.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a do-
cumentação referente à prestação de contas da sociedade em epí-
grafe respeitante ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

8 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Isménia
Soares Leite. 2005003697
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OURIVESARIA MAIATA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 15 972/
640728; identificação de pessoa colectiva n.º 500555176.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a do-
cumentação referente à prestação de contas da sociedade em epí-
grafe respeitante ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

8 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Isménia
Soares Leite. 2005003700

CLÍNICA MÉDICO-DENTÁRIA DR.A CÉLIA GARRIDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 5343/950118;
identificação de pessoa colectiva n.º 503343935.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a do-
cumentação referente à prestação de contas da sociedade em epí-
grafe respeitante ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

8 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Isménia
Soares Leite. 2002315027

CARLOS FERREIRA & RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 288/
20011010; identificação de pessoa colectiva n.º 505752018.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a do-
cumentação referente à prestação de contas da sociedade em epí-
grafe respeitante ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

8 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Isménia
Soares Leite. 2000064531

INVITÉCNICA � MATERIAL ELECTROTÉCNICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 43 287/
861231; identificação de pessoa colectiva n.º 501760938.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a do-
cumentação referente à prestação de contas da sociedade em epí-
grafe respeitante ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

25 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Isménia
Soares Leite. 2002354740

ERESERV � COMÉRCIO DE MATERIAL
DE ILUMINAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 9806/980423;
identificação de pessoa colectiva n.º 504169408.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a do-
cumentação referente à prestação de contas da sociedade em epí-
grafe respeitante ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

25 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Isménia
Soares Leite. 2002354758

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

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 9954/980527;
identificação de pessoa colectiva n.º 504176935.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe, res-
peitantes ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

25 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Isménia
Soares Leite. 2001996330

VIDRARIA GANDRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 10 922/
990129; identificação de pessoa colectiva n.º 504807366.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe, res-
peitantes ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

25 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Isménia
Soares Leite. 2001996942

VILARES & OLIVEIRA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 1665/891227;
identificação de pessoa colectiva n.º 502261595.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe, res-
peitantes ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

25 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Isménia
Soares Leite. 2002630437

LAURENTINO SANTOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 024/
20010704; identificação de pessoa colectiva n.º 505531194.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe, res-
peitantes ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

25 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Isménia
Soares Leite. 2002178640

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES M. M. & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 46 008/
900123; identificação de pessoa colectiva n.º 502274441.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe, res-
peitantes ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

25 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Isménia
Soares Leite. 2002631719

2 IDEIAS � COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
DE EXTERIOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 942;
identificação de pessoa colectiva n.º 505938227.

Certifico que foi depositado na respectiva pasta todos os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe, res-
peitantes ao ano de 2002.

Conferida, está conforme o original.

1 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Gracinda Ma-
ria Geraldes S. Monteiro. 2001955693

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CHAPA � AMADEU
R. SANTOS & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 45 375;
identificação de pessoa colectiva n.º 502126965.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 65 � 17 de Março de 2004 5882-(63)

Certifico que foi depositado na respectiva pasta todos os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe, res-
peitantes ao ano de 2002.

Conferida, está conforme o original.

1 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Gracinda Ma-
ria Geraldes S. Monteiro. 2005001988

AMADEU RAMOS DOS SANTOS & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 43 366;
identificação de pessoa colectiva n.º 501770658.

Certifico que foi depositado na respectiva pasta todos os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe, res-
peitantes ao ano de 2002.

Conferida, está conforme o original.

1 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Gracinda Ma-
ria Geraldes S. Monteiro. 2005002003

DIVICONTA 2001 � GESTÃO E CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 55 874;
identificação de pessoa colectiva n.º 505472554.

Certifico que foi depositado na respectiva pasta todos os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe, res-
peitantes ao ano de 2002.

Conferida, está conforme o original.

1 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Gracinda Ma-
ria Geraldes S. Monteiro. 2005002402

T. MOURA � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 55 910;
identificação de pessoa colectiva n.º 505361370.

Certifico que foi depositado na respectiva pasta todos os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe, res-
peitantes ao ano de 2002.

Conferida, está conforme o original.

1 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Gracinda Ma-
ria Geraldes S. Monteiro. 2005002410

CASCATA MAIA SHOPPING � SNACK-BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 8883/971016;
identificação de pessoa colectiva n.º 504009591.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe, res-
peitantes ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

27 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Isménia
Soares Leite. 2002189684

JOFERCARLI � GESSOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 428/
20011204; identificação de pessoa colectiva n.º 505716860.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe, res-
peitantes ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

20 de Setembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001954468

MOURA, GARRETT, LIMA & C.A � DESENVOLVIMENTO
E PROGRAMAÇÃO INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 813/
20020604; identificação de pessoa colectiva n.º 506106160.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe, res-
peitantes ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

20 de Setembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000625134

CLÍNICA MÉDICO DENTÁRIA DR.A TERESA OLIVEIRA
& DR. JOSÉ MANUEL CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 47 261/
900326; identificação de pessoa colectiva n.º 502315326.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe, res-
peitantes ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

20 de Setembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000626033

IMÓVEIS LEITE & MAIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 11 765/
990818; identificação de pessoa colectiva n.º 504433199.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe, res-
peitantes ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

29 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria
Isménia Soares Leite. 2004481382

PRONEFRO � SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 8214/970407;
identificação de pessoa colectiva n.º 503864285.

Certifico que foram depositados os documentos referentes às pres-
tações de contas da sociedade em epígrafe, respeitantes ao exercício
dos anos de 2001 e 2002.

Conferida, está conforme.

22 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria
Isménia Soares Leite. 2005010936

SANTIFIL � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 247/
20010927; identificação de pessoa colectiva n.º 504934155.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe, res-
peitantes ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

22 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria
Isménia Soares Leite. 2001996578

RONEMA � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 946/910627;
identificação de pessoa colectiva n.º 502577541.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe, res-
peitantes ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

22 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria
Isménia Soares Leite. 2005018422
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LEITE & FREITAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 10 507/
981015; identificação de pessoa colectiva n.º 504297848.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe, res-
peitantes ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

22 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria
Isménia Soares Leite. 2005003999

ANTÓNIO DIAS FERREIRA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 7177/960614;
identificação de pessoa colectiva n.º 503679666.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe, res-
peitantes ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

22 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria
Isménia Soares Leite. 2001996446

MAIACERVE � DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 25 022/
810202; identificação de pessoa colectiva n.º 501129774.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe, res-
peitantes ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

22 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria
Isménia Soares Leite. 2001996616

COELHO & MANUELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 8217/970408;
identificação de pessoa colectiva n.º 503872202.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe, res-
peitantes ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

15 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria
Isménia Soares Leite. 2001996594

DOCE MAIA � INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 42 049/
860428; identificação de pessoa colectiva n.º 501661697.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a docu-
mentação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe,
respeitantes ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

15 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria
Isménia Soares Leite. 2001996624

ANTÓNIO ROCHA SILVA � COMÉRCIO DE MÓVEIS
E ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 10 969/
990303; identificação de pessoa colectiva n.º 504539086.

Certifico que foram depositados os documentos referentes às pres-
tações de contas da sociedade em epígrafe, respeitantes ao exercício
dos anos de 2001 e 2002.

Conferida, está conforme.

15 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria
Isménia Soares Leite. 2002321493

SODITELHA SUPERMERCADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 57 036/
20021011; identificação de pessoa colectiva n.º 506323765.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe, res-
peitantes ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

15 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria
Isménia Soares Leite. 2002770174

DESIMAIA � DESINFECÇÕES E DESRATIZAÇÕES,
UNIPESSOAL , L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 7523/960926;
identificação de pessoa colectiva n.º 503725919.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe, res-
peitantes ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

15 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria
Isménia Soares Leite. 2005020974

SAPATARIA FERNANDO � COMÉRCIO
DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 5400/950202;
identificação de pessoa colectiva n.º 503356646.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe, res-
peitantes ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

A Escriturária Superior, Maria Isménia Soares Leite.
2001996632

ESTORES SOL MAIA � MANUEL ANTÓNIO,
JÚLIO & GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 46 800/
900130; identificação de pessoa colectiva n.º 502280417.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe, res-
peitantes ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

15 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria
Isménia Soares Leite. 2001996675

PATRÍCIA PAÚL � EVENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 55 983/
20010622; identificação de pessoa colectiva n.º 505543834.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe, res-
peitantes ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

15 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria
Isménia Soares Leite. 2005003980
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ARLINDO PEREIRA & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 728/880127;
identificação de pessoa colectiva n.º 501926372.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe, res-
peitantes ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

8 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Isménia
Soares Leite. 2005003735

RIBEIRO & AREIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 650/
20020310; identificação de pessoa colectiva n.º 506041590.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe, res-
peitantes ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

8 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Isménia
Soares Leite. 2002271631

FÁBRICA DE TINTAS ISOLACA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 43 340/
870116; identificação de pessoa colectiva n.º 501766065.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe, res-
peitantes ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

8 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Isménia
Soares Leite. 2005003727

CONDOR EMPRESA NACIONAL DE SEGURANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 57 397/
20030410; identificação de pessoa colectiva n.º 505380471.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe, res-
peitantes ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

8 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Isménia
Soares Leite. 2002322139

MICROMAIA � SOCIEDADE DE ORGANIZAÇÃO
E INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 47 004/
900228; identificação de pessoa colectiva n.º 502299401.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe, res-
peitantes ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

18 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Isménia
Soares Leite. 2002172730

AFONSO COUTINHO RIBEIRO, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 55 943/
20010604; identificação de pessoa colectiva n.º 505543478.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe, res-
peitantes ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

18 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Isménia
Soares Leite. 2003514180

SOCIEDADE, COMBUSTÍVEIS ALTO DA MAIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 55 648/
20010104; identificação de pessoa colectiva n.º 505241773.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe, res-
peitantes ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

18 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Isménia
Soares Leite. 2003472045

TÁXIS DELFIM & ELVIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 55 861/
20010430; identificação de pessoa colectiva n.º 505380110.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe, res-
peitantes ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

18 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Isménia
Soares Leite. 2002193894

JANUÁRIO & AURÉLIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 45 528/
890413; identificação de pessoa colectiva n.º 502143606.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe, res-
peitantes ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

18 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Isménia
Soares Leite. 2005001333

ARMANDO BAJOUCA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 754/910419;
identificação de pessoa colectiva n.º 502533366.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe, res-
peitantes ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

18 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Isménia
Soares Leite. 2005001341

SOCIEDADE AGRO-INDUSTRIAL DE SILVARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 57 008/
20020925; identificação de pessoa colectiva n.º 503049280.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe, res-
peitantes ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

18 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Isménia
Soares Leite. 2005001651
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TÁXIS SOGUIMAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 17 565/
680529; identificação de pessoa colectiva n.º 500551464.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe, res-
peitantes ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

18 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Isménia
Soares Leite. 2002347875

JERÓNIMO CAMPOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 48 106/
900726; identificação de pessoa colectiva n.º 502390190.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe, res-
peitantes ao exercício dos anos de 2001 e 2002.

Conferida, está conforme.

18 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Isménia
Soares Leite. 2005001643

TÁXIS RODODOURO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 795/
20020523; identificação de pessoa colectiva n.º 506137627.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe, res-
peitantes ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

18 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Isménia
Soares Leite. 2002347930

TÁXIS BUQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 13 172/
20000616; identificação de pessoa colectiva n.º 505014106.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe, res-
peitantes ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

18 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Isménia
Soares Leite. 2000666582

ASPORTA � COMÉRCIO DE PORTAS AUTOMÁTICAS
DE LOPES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 8815/970926;
identificação de pessoa colectiva n.º 503973963.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe, res-
peitantes ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

18 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Isménia
Soares Leite. 2003514082

F. COSTA & COUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 57 305/
20030224; identificação de pessoa colectiva n.º 504536249.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe, res-
peitantes ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

18 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Isménia
Soares Leite. 2002200416

AMÂNDIO TEIXEIRA LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 633/
20020305; identificação de pessoa colectiva n.º 505567890.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe, res-
peitantes ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

18 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Isménia
Soares Leite. 2002326037

DAVID DIAS DOS SANTOS � MONTAGENS
ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 2352/920716.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe, res-
peitantes ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

25 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Isménia
Soares Leite. 2002263191

TECNOM � REPRESENTAÇÃO, IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 4662/940629;
identificação de pessoa colectiva n.º 502345306.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe, res-
peitantes ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

25 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Isménia
Soares Leite. 2002631743

ALLAN B. HILL RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 11 940/
990929; identificação de pessoa colectiva n.º 504511874.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe, res-
peitantes ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

18 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Isménia
Soares Leite. 2000717896

COSMAPORT � IMPORTADORA DE MÁQUINAS
DE COSTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 57 020/
021001; identificação de pessoa colectiva n.º 501420126.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe, res-
peitantes ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

18 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Isménia
Soares Leite. 2001997647
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AMBULÂNCIAS ALFA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 4613/960916;
identificação de pessoa colectiva n.º 503720909.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe, res-
peitantes ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

18 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Isménia
Soares Leite. 2000880479

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS DE NOGUEIRA
DA MAIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 9499/980220;
identificação de pessoa colectiva n.º 504121723.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe, res-
peitantes ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

18 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Isménia
Soares Leite. 2002177210

CLÍNICA MÉDICA DENTÁRIA SANDRA SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 572/
20020131; identificação de pessoa colectiva n.º 504992132.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe, res-
peitantes ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

18 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Isménia
Soares Leite. 2001996080

TRANSPORTES PEDRO NUNES � UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 55 795/
20010321; identificação de pessoa colectiva n.º 505383381.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe, res-
peitantes ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

18 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Isménia
Soares Leite. 2002345902

GET IN � GABINETE EXPORTAÇÃO TÊXTIL
INTERNACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 2060/920403;
identificação de pessoa colectiva n.º 502737549.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe, res-
peitantes ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

7 de Junho de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002004900

TRIAR � COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE EQUIPAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 57 058/
20021024; identificação de pessoa colectiva n.º 503982741.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe, res-
peitantes ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

20 de Setembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001879369

A. S. M. � ARTUR S. MARTINS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 45 992/
890706; identificação de pessoa colectiva n.º 502184477.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe, res-
peitantes ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

20 de Setembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001879377

TÁXIS DE ANTÓNIO MELO & AMÉLIA COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 57 137/
20021206; identificação de pessoa colectiva n.º 505224534.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe, res-
peitantes ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

20 de Setembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002345805

ALVES & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 55 944/
20010604; identificação de pessoa colectiva n.º 505487853.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe, res-
peitantes ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

20 de Setembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002345988

TÁXIS CENTRAL DA JUNQUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 211/
20010907; identificação de pessoa colectiva n.º 505696940.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe, res-
peitantes ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

20 de Setembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002193266

TÁXIS CENTRAL DO CORIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 210/
20010907; identificação de pessoa colectiva n.º 505670810.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe, res-
peitantes ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

20 de Setembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002349932
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SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES BERSOMAIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 11 440/
990607; identificação de pessoa colectiva n.º 504496743.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe, res-
peitantes ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

20 de Setembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001954522

PICHELARIA PINHO & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 11 156/
990407; identificação de pessoa colectiva n.º 504714619.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe, res-
peitantes ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

20 de Setembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001962975

FIRSTWEB � SERVIÇOS NA INTERNET, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 13 530/
20000902; identificação de pessoa colectiva n.º 505090872.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe, res-
peitantes ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

27 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Isménia
Soares Leite. 2002633037

MOREIRA & MIGUEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 43 058/
861117; identificação de pessoa colectiva n.º 501741194.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe, res-
peitantes ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

27 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Isménia
Soares Leite. 2002795541

FONSECA CARVALHO & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 365/
20011107; identificação de pessoa colectiva n.º 505792257.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe, res-
peitantes ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

27 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Isménia
Soares Leite. 2000657036

MAIA BURGUER � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 57 233/
20030127; identificação de pessoa colectiva n.º 5061152575.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe, res-
peitantes ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

27 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Isménia
Soares Leite. 2002323550

ESNOR � ESCORAMENTOS DO NORTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 43 294/
870105; identificação de pessoa colectiva n.º 501761225.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe, res-
peitantes ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

27 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Isménia
Soares Leite. 2002181500

FERNANDO LIMA � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 10 210/
980805; identificação de pessoa colectiva n.º 504538667.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe, res-
peitantes ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

4 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Isménia
Soares Leite. 2002004145

JOÃO & ANICETO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 6778/960214;
identificação de pessoa colectiva n.º 503603538.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe, res-
peitantes ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

4 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Isménia
Soares Leite. 2002342512

IRMÃOS PEREIRA MELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 55 869/
20010502; identificação de pessoa colectiva n.º 505302411.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe, res-
peitantes ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

4 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Isménia
Soares Leite. 2002004129

TRANSPORTES TIRMAIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 8458/970612;
identificação de pessoa colectiva n.º 503928992.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe, res-
peitantes ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

4 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Isménia
Soares Leite. 2002004137

AUTO TÁXIS � VILA NOVA DA TELHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 4383/940413;
identificação de pessoa colectiva n.º 503186724.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe, res-
peitantes ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

4 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Isménia
Soares Leite. 2002004110
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VIDROS S. GEMIL � LAPIDAÇÃO E ESPELHAGEM
DE VIDROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 40 209/
850904; identificação de pessoa colectiva n.º 501568034.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe, res-
peitantes ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

6 de Setembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002336440

ANTÓNIO PEREIRA JÚNIOR & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 21 095/
750214; identificação de pessoa colectiva n.º 500314241.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe, res-
peitantes ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

6 de Setembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002336067

LAURENTINO FERREIRA DA SILVA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 1407/890710;
identificação de pessoa colectiva n.º 502185449.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe, res-
peitantes ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

6 de Setembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002320357

FREITAS BORGES & BORGES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 10 174/
980724; identificação de pessoa colectiva n.º 504234099.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe, res-
peitantes ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

6 de Setembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003500820

CHURRASCARIA RANCHÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 5303/950110;
identificação de pessoa colectiva n.º 503333913.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe, res-
peitantes ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

6 de Setembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000710689

JMF, SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 524/
20020117; identificação de pessoa colectiva n.º 505769212.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe, res-
peitantes ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

6 de Setembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002192260

ERVANÁRIA E CLÍNICA DE TERAPIAS ALTERNATIVAS
WU XIN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 55 852/
20010424; identificação de pessoa colectiva n.º 505404567.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe, res-
peitantes ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

6 de Setembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001996268

ANA & LEÃO � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 824/
20020607; identificação de pessoa colectiva n.º 506194388.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe, res-
peitantes ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

6 de Setembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001962657

TALHO DO CANTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 9950/980527;
identificação de pessoa colectiva n.º 504176927.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe, res-
peitantes ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

20 de Setembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002364303

PCNET � CENTRO DE ASSISTÊNCIA
INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 10 148/
980720; identificação de pessoa colectiva n.º 504201751.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe, res-
peitantes ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

13 de Setembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000760244

PLASCAIOLA � CONSTRUÇÕES E DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 4362/940408;
identificação de pessoa colectiva n.º 503186767.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe, res-
peitantes ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

13 de Setembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001241143

REPARAÇÕES AUTO � DOMINGOS MONTEIRO
DE CARVALHO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 385/
20011120; identificação de pessoa colectiva n.º 505797631.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe, res-
peitantes ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

13 de Setembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002142203
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ACESSO � ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 9159/971218;
identificação de pessoa colectiva n.º 504042327.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe, res-
peitantes ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

20 de Setembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001977786

JOSÉ SOUSA & AMÉRICO SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 076/
20010718; identificação de pessoa colectiva n.º 505655543.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe, res-
peitantes ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

13 de Setembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002142050

BRINDLOGIS � COMÉRCIO DE ARTIGOS
E BRINDES PUBLICITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 57 803/
20031218; identificação de pessoa colectiva n.º 506766144; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 6/20031218.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato seguinte e registada pela apresentação e ins-
crição referidas:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma BRINDLOGIS � Comércio de
Artigos e Brindes Publicitários, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua da Fábrica, 93, rés-do-chão, na fre-
guesia de Vila Nova da Telha, concelho da Maia.

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 comercialização de artigos e
brindes publicitários.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas, uma do valor nominal de
3000 euros, pertencente à sócia Maria Justina Amorim Almeida da
Hora, e outra do valor nominal de 2000 euros, pertencente ao sócio
Ricardo António Almeida Dias da Hora.

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.

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.

22 de Dezembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Pedro
David Ferreira. 2005011886

PAREDES

M. CARNEIRO GOMES � POLIMENTO DE MÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2738/
020220; identificação de pessoa colectiva n.º 505870410; data da
apresentação: 20030703.

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

Está conforme.

26 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ludovina da
Conceição de Sousa Carvalho Seabra. 2003039759

RIBEIRO & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 491/
810416; identificação de pessoa colectiva n.º 501152008; data da
apresentação: 20030702.

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

Está conforme.

26 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ludovina da
Conceição de Sousa Carvalho Seabra. 2003008284

A NOSSA OBRA � MÓVEIS E DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2836/
020607; identificação de pessoa colectiva n.º 505896257; data da
apresentação: 20030702.

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

Está conforme.

26 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ludovina da
Conceição de Sousa Carvalho Seabra. 2002345422

MARQUES E MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 775/
871126; identificação de pessoa colectiva n.º 501902350; data da
apresentação: 20030702.

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

Está conforme.

26 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ludovina da
Conceição de Sousa Carvalho Seabra. 2003782290
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DISARTE MÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 438/
790410; identificação de pessoa colectiva n.º 500858616; data da
apresentação: 20030701.

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

Está conforme.

26 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ludovina da
Conceição de Sousa Carvalho Seabra. 2003802169

MÓVEIS GENTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 1065/
911017; identificação de pessoa colectiva n.º 502631228; data da
apresentação: 20030701.

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

Está conforme.

27 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ludovina da
Conceição de Sousa Carvalho Seabra. 2003008470

LUÍS M. BESSA, FERNANDO M. BESSA & FERNANDO
C. S. FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2399/
010514; identificação de pessoa colectiva n.º 505086166; data da
apresentação: 20030701.

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

Está conforme.

27 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ludovina da
Conceição de Sousa Carvalho Seabra. 2003026347

LUÍS BESSA & FERNANDO BESSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 1290/
931116; identificação de pessoa colectiva n.º 503091944; data da
apresentação: 20030701.

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

Está conforme.

27 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ludovina da
Conceição de Sousa Carvalho Seabra. 2003027998

JARDIM INFANTIL DA SOBREIRA � GENTE MIÚDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 1657/
970320; identificação de pessoa colectiva n.º 503842591; data da
apresentação: 20030701.

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

Está conforme.

27 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ludovina da
Conceição de Sousa Carvalho Seabra. 2003040951

RESTAURANTE MARIA LUÍSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 1546/
960418; identificação de pessoa colectiva n.º 503625051; data da
apresentação: 20030702.

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

Está conforme.

26 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ludovina da
Conceição de Sousa Carvalho Seabra. 2003041362

PERVAL INDÚSTRIA HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 926/
900302; identificação de pessoa colectiva n.º 502305045; data da
apresentação: 20030702.

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

Está conforme.

26 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ludovina da
Conceição de Sousa Carvalho Seabra. 2003039716

MOVEXPOR � MÓVEIS DE EXPORTAÇÃO
PORTUGUESA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 850/
860409; identificação de pessoa colectiva n.º 501659994; data da
apresentação: 20030702.

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

Está conforme.

26 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ludovina da
Conceição de Sousa Carvalho Seabra. 2003039392

TRANSROCA � TRANSPORTES RODOVIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2338/
010206; identificação de pessoa colectiva n.º 505310783; data da
apresentação: 20030703.

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

Está conforme.

26 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ludovina da
Conceição de Sousa Carvalho Seabra. 2003038035

PORTO � 2.A SECÇÃO

MOTA-ENGIL, AMBIENTE E SERVIÇOS, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 478/031230; identificação de pessoa colectiva n.º 503923117;
inscrição n.º 14; número e data da apresentação: 14/040109; pasta
n.º 27 456.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o registo de aumento de capital e alteração do contrato, passan-
do o n.º 1 do artigo 4.º a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de 5 000 000 de euros, totalmente realiza-
do e representado por 1 000 000 de acções do valor nominal de
5 euros cada uma.
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Mais certifico que é do seguinte teor o relatório do revisor oficial
de contas nos termos do artigo 28.º do Código das Sociedades Co-
merciais.

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 dis-

posto no artigo 28.º do Código das Sociedades Comerciais, relativa-
mente à entrega, pela sociedade Mota-Engil, SGPS, S. A., de bens
no valor de 2 783 468,98 euros, para realização de 200 000 acções
com o valor nominal unitário de 5 euros, que subscreverá no aumen-
to do capital social da sociedade Mota-Engil, Ambiente e Serviços,
SGPS, S. A., com o valor nominal de 1 000 000 euros e um prémio
de emissão de 1 783 468,98 euros.

2 � A entrada em espécie consiste na entrega dos seguintes bens
de que a mencionada Mota-Engil, SGPS, S. A., é titular:

a) 1 140 000 acções representativas de 57 % do capital social da
Sol � S e Solsuni Tecnologias de Informação, S. A., com sede na
Avenida de Casal Ribeiro, 18-A, freguesia de São Jorge de Arroios,
concelho de Lisboa;

b) 50 000 acções ordinárias, com o valor nominal de 1 euro cada
uma, representativas da totalidade do capital social da sociedade Mota-
-Engil, Tecnologias de Informação, S. A., com sede na Rua do Rego
Lameiro, 38, Campanhã, Porto.

3 � Os bens foram por nós avaliados nos termos e para os efei-
tos do regime especial de entrada de activos consagrado nos n.os 3 e
4 do artigo 67.º do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pes-
soas Colectivas, pelo que aqueles bens são transferidos pelos respec-
tivos valores por que se encontram registados na contabilidade da
transmitente, incluindo os constantes das rubricas de ajustamentos
de partes de capital em filiais e associadas, sendo de 2 733 468,98 eu-
ros e de 50 000 euros relativamente a cada uma das alíneas referidas
no número anterior e pela respectiva ordem, no total de
2 783 468,98 euros.

Responsabilidades:
4 � É de nossa responsabilidade a razoabilidade da avaliação dos

bens e a declaração de que o valor encontrado é suficiente para a
realização de capital pretendida.

Âmbito:
5 � O 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 plane-
ado e executado com o objectivo de obter um grau de segurança acei-
tável, sobre se os valores das entradas atingem ou não o valor no-
minal das acções atribuídas aos sócios que efectuaram tais entradas,
acrescido do prémio de emissão. Para tanto, o referido trabalho
incluiu:

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

de eventuais ónus ou encargos;
c) A adopção de critérios adequados na avaliação dos mesmos,

tendo em atenção o disposto nas citadas disposições do Código do
Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas; e

d) A avaliação dos bens, em consonância com as mesmas dispo-
sições legais.

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.

20 de Dezembro de 2003. � Fernando Ribeiro & Oliveira Maia,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por Fer-
nando Júlio Gonçalves Ribeiro, revisor oficial de contas n.º 582.

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

Está conforme.

12 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 2004423420

INSTITUTO GALÉNICO � PRODUTOS
FARMACÊUTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 203/980708; identificação de pessoa colectiva n.º 504441469;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
4/031226; pasta n.º 18 646.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de mudança de sede para a Rua de Santa Catarina, 141,
freguesia de Santo Ildefonso, Porto.

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

Está conforme.

8 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 2004423358

GELATARIA DO PARQUE � ACTIVIDADES
HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 006/980421; identificação de pessoa colectiva n.º 504133101;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6 e inscrição n.º 9; números e data
das apresentações: 24, 25 e 26/031222; pasta n.º 18 337.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes registos:

Cessação de funções de gerentes de José António Baião Morais
Coelho e Maria Fernanda Alves Ferreira Coelho, em 7 de Novem-
bro de 2003, por renúncia; e

Designada gerente, em 7 de Novembro de 2003, a sócia Cândida
Rosa da Cunha Correia.

Está conforme.

7 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 2004423331

PORTOCOMERCIAL � SOCIEDADE DE COMERCIALIZAÇÃO,
LICENCIAMENTO E SPONSORIZAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 52 636/960709; identificação de pessoa colectiva n.º 503709794;
inscrições n.os 7 e 8; números e data das apresentações: 15 e 16/
031229; pasta n.º 16 101.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o registo de alteração do contrato, passando os artigos 14.º, 15.º,
24.º [alínea b)] e 29.º, a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 14.º

A fiscalização da sociedade será exercida por um conselho fiscal,
composto por três membros efectivos e um suplente, ou por um
fiscal único, que terá um suplente, devendo ambos ser revisores ofi-
ciais de contas.

ARTIGO 15.º

As atribuições do órgão de fiscalização são as que lhe são especi-
ficadas na lei.

ARTIGO 24.º

b) Em sessão extraordinária, sempre que o conselho de adminis-
tração ou o órgão de fiscalização o julguem conveniente, ou quando
requerida por accionistas que representem, pelo menos, o mínimo
capital social imposto por lei para este efeito.

ARTIGO 29.º

O conselho de administração, autorizado pelo órgão de fiscaliza-
ção, poderá resolver distribuir aos accionistas reservas ou fazer adian-
tamentos sobre lucros no decurso de um exercício, nos termos pre-
vistos na lei.

Designação dos membros do conselho fiscal para o triénio em curso
de 2002-2004:

Presidente, Domingos José Vieira de Matos, casado; vogais: Ledo,
Morgado e Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas,
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representada por José Carlos de Carvalho Velez, revisor oficial de
contas, casado; e Armando Vieira dos Santos Costa, casado; suplen-
te, Jorge Bento Martins Ledo, revisor oficial de contas, casado.

Data da deliberação: 7 de Outubro de 2003.

Está conforme.

9 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 2004423366

IPATIMUP � INSTITUTO DE PATOLOGIA E IMUNOLOGIA
MOLECULAR DA UNIVERSIDADE DO PORTO

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 61/910412; identificação de pessoa colectiva n.º 501413197; ins-
crições n.os 4 e 5; números e data das apresentações: 1 e 2/031219;
pasta n.º 5495.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o seguinte registo:

Designação dos membros da direcção para o triénio de 2002-2005:
Presidente, Manuel Sobrinho Simões, casado; vice-presidentes,

António Amorim, casado, e Mário Seixas, casado.
Data da deliberação: 28 de Março de 2002.

Mais certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi
efectuado o registo de alteração dos estatutos, passando o artigo 20.º,
n.º 2, a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 20.º

1 � ��.....................................................................................
2 � O IPATIMUP obriga-se pela assinatura de um elemento da

direcção.
3 � ��.....................................................................................

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

Está conforme.

6 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 2004422700

MAFALDA TEIXEIRA & PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9044/971124; identificação de pessoa colectiva n.º 504046063;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 21/031218; pasta
n.º 22 651.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o registo de aumento de capital e alteração do contrato, passan-
do o artigo 3.º a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
600 000 euros, dividido em duas quotas iguais de 300 000 euros, per-
tencendo uma a cada um dos sócios, Mafalda Isabel Soares Teixeira
Mota Pinto e Virgílio Manuel Pereira da Mota Pinto.

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

Está conforme.

5 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 2004422688

SOCIEDADE DE DESPACHOS ADUANEIROS DE MÁRIO
GABRIEL DOS SANTOS BARBOSA CARDOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 37 557/830218; identificação de pessoa colectiva n.º 501355189;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 20/031218; pasta
n.º 12 666.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de dissolução e encerramento da liquidação.

Aprovação das contas em 16 de Dezembro de 2003.

Está conforme.

2 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 2004422670

VINHO E COISAS � COMÉRCIO
E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 49 485/911210; identificação de pessoa colectiva n.º 502659505;
inscrição n.º 12; número e data da apresentação: 18/031215; pasta
n.º 8481.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o registo de alteração do contrato quanto ao artigo 4.º e adita-
mento do artigo 5.º, que passam a ter a seguinte redacção:

4.º

a) A gerência da sociedade é plural e compete a António João
Grilo Andrade Nora e a José Manuel da Silva Delgado Espírito San-
to, sendo este desde já nomeado gerente.

b) A sociedade obriga-se pela intervenção de ambos os gerentes.

5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des constituídas ou a constituir, independentemente do montante
desse mesmo capital social, valor da participação e objecto da em-
presa ou empresas em causa.

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

Está conforme.

19 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 2004422637

HELENA & GUIMARÃES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 42 283/860613; identificação de pessoa colectiva n.º 501356649;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6; número e data da apresentação:
19/031215; pasta n.º 673.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o registo de mudança de sede para a Rua de Gonçalo Sampaio,
164, 1.º, direito, Porto.

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

Está conforme.

19 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 2004422653

JOSÉ LOPES & MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 36 840/820805; identificação de pessoa colectiva n.º 501284052;
inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 14/031218; pasta
n.º 18 818.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o registo de aumento de capital e alteração do contrato, passan-
do o artigo 3.º a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em três quotas, uma do valor nominal de
2500 euros, pertencente à sócia Idalina Matos de Azevedo, e duas
iguais do valor nominal de 1250 euros cada, pertencentes uma a cada
uma das sócias Maria José de Azevedo Martins e Cecília Maria Aze-
vedo Martins.
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O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

2 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 2004422661

OURIROCHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 46 039/890719; identificação de pessoa colectiva n.º 502189045;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 4/031218; pasta
n.º 23 380.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o registo de aumento de capital e alteração do contrato, passan-
do o artigo 3.º a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 100 000 euros e
corresponde à soma de três quotas: uma de 99 800 euros e 48 cên-
timos, da sócia Lealdina Rosa Pereira Castro, e duas de 99 euros e
76 cêntimos cada, uma de cada um dos sócios Laurindo Fernando
dos Santos Moreira e Carlos Eduardo Jesus Nogueira.

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

Está conforme.

5 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 2004422696

PORTO � 3.A SECÇÃO

HENRIQUE FÉLIX PEREIRA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 713/20011211; identificação de pessoa colectiva
n.º 505738171; número e data da prestação de contas: 6/20031006.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2002.

11 de Novembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares
de Pinho. 2002619964

DRIEHOEK � IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 16 135/20031120; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 16/20031120.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do artigo 64.º
do Código do Notariado, que faz parte integrante da escritura de cisão
exarada a fl. 114 do livro de notas para escrituras diversas n.º 192-E,
do Cartório Notarial de Ílhavo

Contrato de sociedade

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação DRIEHOEK � Imobiliária,
S. A., e tem a sua sede na Rua dos Heróis de França, 846, Matosi-
nhos.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto a compra e venda de proprie-
dades, bens imóveis e terrenos, bem como a administração e gestão
de bens, terrenos e propriedades, próprios ou de terceiros e revenda.

2 � Mediante deliberação da maioria simples do capital social,
poderá a sociedade adquirir ou, por qualquer forma, participar no
capital de sociedades de responsabilidade limitada ou ilimitada, no
capital de sociedades cujo objecto social seja igual ou diferente do
próprio, no capital de sociedades reguladas por leis especiais e em
agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 1 300 000 euros e encontra-se dividido
em 260 000 acções ordinárias com o valor nominal de 5 euros cada.

2 � Nos aumentos de capital a realizar será atribuído aos accio-
nistas o direito de preferência na subscrição de novas acções, na
proporção das que ao tempo possuírem, cabendo ao conselho de
administração estabelecer o preço e as demais condições das corres-
pondentes emissões.

3 � Na transmissão de acções nominativas terão preferência os
accionistas não cedentes.

ARTIGO 4.º

1 � As acções serão nominativas e ou ao portador, reciproca-
mente convertíveis nos termos da lei.

2 � As acções poderão ser representadas por títulos de 1, 5, 10,
50, 100 e 1000 acções.

3 � Os títulos são assinados por um administrador, podendo a
assinatura ser de chancela, por ele autorizada, ou por mandatário da
sociedade para o efeito designado.

ARTIGO 5.º

A sociedade pode emitir obrigações nos termos da lei e nas con-
dições que forem estabelecidas em assembleia geral.

ARTIGO 6.º

1 � A assembleia geral reunirá sempre que for convocada pelo
presidente da mesa, ou, nos casos especiais previstos na lei, pelo
fiscal único ou pelo tribunal.

2 � A cada acção corresponde um voto.

ARTIGO 7.º

A mesa da assembleia geral, é composta por um presidente e um
secretário, por ela eleitos, por um período de quatro anos, podendo
ser reeleitos uma ou mais vezes.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade é gerida por um conselho de administração com-
posto por um máximo de nove membros, eleitos pela assembleia
geral por um período de quatro anos, sendo permitida a sua reelei-
ção, sem qualquer limitação.

2 � A assembleia geral, ao eleger o conselho de administração,
designará um dos membros para presidente.

3 � O conselho de administração poderá delegar num ou mais
administradores a gestão corrente da sociedade.

4 � Os membros do conselho de administração ficam dispensa-
dos de prestar caução.

ARTIGO 9.º

1 � Compete ao conselho de administração exercer em geral os
mais amplos poderes de gestão, representando a sociedade perante
terceiros e praticando todos os actos tendentes à realização do ob-
jecto social.

2 � Em especial, compete ao conselho de administração:
a) Adquirir, alienar ou onerar participações no capital de outras

sociedades;
b) Adquirir, alienar ou onerar bens imóveis ou móveis sujeitos a

registo;
c) Constituir mandatários da sociedade;
d) Confessar, desistir ou transigir em quaisquer acções, bem como

comprometer-se em árbitros.

ARTIGO 10.º

1 � O conselho de administração reunirá, pelo menos, uma vez
por ano e sempre que for convocado pelo presidente, por sua ini-
ciativa ou a pedido de um administrador ou do fiscal único.

2 � Qualquer administrador poderá fazer-se representar na reu-
nião por outro administrador, mediante carta dirigida ao presidente,
mas cada instrumento de mandato não poderá ser utilizado mais de
uma vez.

3 � Para o conselho de administração poder deliberar é necessá-
rio que esteja presente ou representada a maioria dos seus membros.

4 � O presidente terá voto de qualidade nas deliberações do con-
selho de administração.

5 � É permitido o voto por correspondência.
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ARTIGO 11.º

1 � A sociedade obriga-se pela assinatura conjunta de dois mem-
bros do conselho de administração ou de um membro e a de um
procurador nos termos do respectivo mandato.

2 � Em assuntos de mero expediente, bastará a assinatura de um
dos membros do conselho de administração ou de um procurador.

3 � Aos membros do conselho de administração é defeso assinar
em nome da sociedade quaisquer contratos e praticar quaisquer actos
que não digam respeito aos negócios da mesma, tais como abona-
ções, fianças, letras de favor e outras semelhantes, sob pena de o
infractor ser responsável para com a sociedade pelos prejuízos a que
der causa.

ARTIGO 12.º

1 � A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único eleito
pela assembleia geral pelo período de quatro anos, sendo reelegível.

ARTIGO 13.º

Os membros do conselho de administração e o fiscal único serão
ou não remunerados, consoante a assembleia geral deliberar.

ARTIGO 14.º

Dos resultados líquidos de cada exercício será levada a reserva legal
a percentagem fixada por lei, tendo o remanescente a aplicação que
a assembleia geral fixar, podendo ser distribuído, total ou parcial-
mente, ou afecto a quaisquer outros fins.

Está conforme.

25 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Fernando
Teixeira Pires. 2002659966

PÓVOA DE VARZIM

GRANDE COLÉGIO DA PÓVOA DE VARZIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2332/990112; identificação de pessoa colectiva n.º 504443615;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
4/16072003.

Certifico que foi depositada acta, da qual consta que a sede social
da sociedade em epígrafe foi mudada para a Rua da Cidade de Guima-
rães, 156, desta cidade e concelho da Póvoa de Varzim.

Está conforme.

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

28 de Julho de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003379690

J. V. GÁS � MARTINS & GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2025/961121; identificação de pessoa colectiva n.º 503779415;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 10/05122003.

Certifico que, por escritura de 31 de Outubro de 2003, do 1.º Car-
tório Notarial da Póvoa de Varzim, a anterior firma J. V. Gás �
Ribeiro & Gomes, L.da, mudou a denominação para a em epígrafe.

Pela mesma escritura foram alterados os artigos 2.º e 3.º do con-
trato social, cuja redacção passou a ser a seguinte:

2.º

A sociedade adopta a firma J. V. GÁS � Martins & Gomes, L.da

3.º

O objecto da sociedade consiste no comércio a retalho de com-
bustíveis para uso doméstico, instalação de gás e montagem de apa-
relhos a gás.

Está conforme.

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

13 de Janeiro de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003415513

VIEROMINHO � CONSTRUÇÕES
E REVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2842/010824; identificação de pessoa colectiva n.º 505169762;
inscrição n.º 5; data da apresentação: 20031205.

Certifico que, por escritura de 7 de Julho de 2003, do 2.º Cartório
Notarial da Póvoa de Varzim, foram alterados o n.º 2 do artigo 1.º,
n.º 1 do artigo 3.º e os n.os 1 e 2 do artigo 4.º, cuja redacção passou
ser a seguinte:

ARTIGO 1.º

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Gomes de Amorim,
2608, da freguesia de A Ver-o-Mar, concelho da Póvoa de Varzim.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, uma de 4000 eu-
ros, do sócio José Eduardo Carvalho Teixeira, e uma de  1000 eu-
ros, do sócio Pedro Miguel Carvalho Teixeira.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e a representação da sociedade incumbem a
dois gerentes, sendo já gerente o sócio José Eduardo Carvalho Tei-
xeira e sendo desde já nomeado gerente o sócio Pedro Miguel Car-
valho Teixeira.

2 � Para obrigar a sociedade são necessárias as assinaturas de dois
gerentes, bastando para os actos de mero expediente, a assinatura de
um só gerente.

Está conforme.

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

13 de Janeiro de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003417044

TROFA

SOCITREL � SOCIEDADE INDUSTRIAL
DE TREFILARIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 558/760616;
identificação de pessoa colectiva n.º 500270007; inscrição n.º 27; nú-
mero e data da apresentação: 5/20040123.

Certifico que a sociedade supra juntamente com a sociedade
TREFIL � Empresa Industrial de Trefilagem, L.da, matriculada nes-
ta Conservatória sob o n.º 1190/820913, fizeram sob a apresenta-
ção supra indicada o registo de fusão, cujo extracto da inscrição é o
seguinte:

Fusão � modalidade: fusão por incorporação, com transferência
global do património da sociedade incorporada para a sociedade in-
corporante.

Sociedade incorporante: SOCITREL � Sociedade Industrial de
Trefilaria, S. A.

Sociedade incorporada: TREFIL � Empresa Industrial de
Trefilagem, L.da

Está conforme.

29 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Lo-
pes Rodrigues. 2000023681

J. MATOS � INDÚSTRIA DE DESPOLUIÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 5797/
030403; identificação de pessoa colectiva n.º 503910473; data:
140104.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
2002.

Conferi e está conforme.

14 de Janeiro de 2004. � A Conservadora, (Assinatura ilegível.)
2002123926
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BEBÉ ELEGANTE � INDÚSTRIA DE MALHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 2896/
931222; identificação de pessoa colectiva n.º 503107076; data:
150104.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
2002.

Conferi e está conforme.

15 de Janeiro de 2004. � A Conservadora, (Assinatura ilegível.)
2003053808

MARÍLIA & MARIA DE LURDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 2186/
901126; identificação de pessoa colectiva n.º 502457260; data:
160104.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
2002.

Conferi e está conforme.

16 de Janeiro de 2004. � A Conservadora, (Assinatura ilegível.)
2000023428

OLIBÉRICA � ILUMINAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 5694/
020711; identificação de pessoa colectiva n.º 506036111; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/
20040123.

Certifico que a sociedade supra mudou a sede para a Rua de Agra
da Cana, lote 6, freguesia de Muro, concelho da Trofa.

Está conforme.

26 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Lo-
pes Rodrigues. 2000023592

LANTIJEANS � INDÚSTRIA DE CONFECÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 3908/
980302; identificação de pessoa colectiva n.º 504105779; inscrição
n.º 11; número e data da apresentação: 8/20040122.

Certifico que foi dissolvida e encerrada a liquidação da sociedade
supra, sendo a data da aprovação das contas de 27 de Outubro de
2003.

Está conforme.

23 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Lo-
pes Rodrigues. 2000063691

INOXAVE � METALÚRGICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 3653/
970311; identificação de pessoa colectiva n.º 503844918; inscrição
n.º 8; número e data da apresentação: 13/20040121.

Certifico que a sociedade supra aumentou o capital de
49 879,79 euros para 100 000 euros e alterou o contrato quanto aos
artigos 2.º e 3.º, cuja redacção é a seguinte:

2.º

O objecto social consiste na fabricação, montagem e comerciali-
zação de produtos e estruturas metálicas.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
100 000 euros, representado por duas quotas, uma do valor nominal

60 000 euros, pertencente ao sócio Joaquim Fernando Azevedo de
Araújo, e outra no valor de 40 000 euros, pertencente ao sócio Rui
Manuel Pimentel da Costa Braga.

Está conforme.

O texto actualizado, na sua redacção completa, foi depositado na
pasta respectiva.

22 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Lo-
pes Rodrigues. 2002703426

JOSÉ AGOSTINHO AZEVEDO & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 5906/
040121; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/20040121.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre José
Agostinho da Silva Azevedo e Pedro Miguel Campos da Silva Aze-
vedo, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a denominação José Agostinho Azevedo &
Filho, L.da

2.º

1 � Tem a sua sede na Rua de Agostinho Moreira Assunção, 34,
freguesia de São Mamede do Coronado, concelho da Trofa.

2 � Por simples deliberação, a gerência poderá deslocar a sua sede
para dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, bem
como abrir filiais ou sucursais.

3.º

O objecto social consiste na actividade de estudo, projectos e
realização de instalações eléctricas, montagem e reparações eléctri-
cas em obras particulares, públicas, unidades comerciais e industriais,
e comércio de produtos e acessórios eléctricos.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por duas quotas iguais de 2500 euros, per-
tencendo uma a cada um dos sócios, José Agostinho da Silva Azeve-
do e Pedro Miguel Campos da Silva Azevedo.

5.º

A cessão de quotas é livre entre sócios, dependendo do consenti-
mento da sociedade e do sócio não cedente, quando feita a estra-
nhos.

6.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada
ou não, compete a um ou mais gerentes a nomear em assembleia
geral.

2 � Ficam desde já designados gerentes os actuais sócios.
3 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos

é necessária a intervenção de dois gerentes.

Está conforme.

22 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Lo-
pes Rodrigues. 2000023576

MANUEL AGOSTINHO LOUREIRO DA CRUZ,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 5905/
040120; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/20040120.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe por Manuel
Agostinho Loureiro da Cruz, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a denominação Manuel Agostinho Loureiro
da Cruz, Unipessoal, L.da

2.º

1 � Tem a sua sede na Rua da Guiné, 99, 1.º, freguesia de São
Martinho de Bougado, concelho da Trofa.
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2 � Por simples deliberação, a gerência poderá deslocar a sua sede
para dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, bem
como abrir filiais, sucursais, agências ou outras formas de represen-
tação, quer em território nacional ou no estrangeiro.

3.º

A sociedade tem por objecto a construção civil e compra e venda
de prédios para revenda.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente ao sócio Manuel Agostinho Loureiro da Cruz.

5.º

O sócio poderá decidir efectuar prestações suplementares até ao
montante global correspondente ao décuplo do capital social.

6.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada
ou não, compete a um ou mais gerentes a nomear em assembleia
geral.

2 � Fica desde já designado gerente o actual sócio.
3 � Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos é

suficiente a assinatura de um gerente.

Está conforme.

22 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Lo-
pes Rodrigues. 2000061702

ROCHAS IBÉRICAS � MÁRMORES & GRANITOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 3738/
970703; identificação de pessoa colectiva n.º 503927767; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 7/20040120.

Certifico que a sociedade supra aumentou o capital de 10 000 eu-
ros para 100 000 euros e alterou o contrato quanto ao artigo 3.º e
acrescentou o artigo 7.º, cuja redacção é a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
100 000 euros e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma do
valor de 95 000 euros, pertencente ao sócio João Miguel Campos
Amaro, e outra do valor de 5000 euros, pertencente à sócia Maria
Fernanda Azevedo de Campos Amaro.

ARTIGO 7.º

Os sócios poderão deliberar, por acordo unânime, que lhes sejam
exigidas prestações suplementares de capital até ao montante global
de 200 000 euros.

Está conforme.

O texto actualizado, na sua redacção completa, foi depositado na
pasta respectiva.

21 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Lo-
pes Rodrigues. 2000023673

TROFICLASSE � COMÉRCIO E REPARAÇÃO
DE VIATURAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 4597/
000627; identificação de pessoa colectiva n.º 505048949; inscrição
n.º 8; número e data da apresentação: 18/20040119.

Certifico que a sociedade supra alterou o contrato quanto ao ar-
tigo 3.º, cuja redacção é a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
99 759 euros e 58 cêntimos e está dividido em duas quotas, uma do
valor nominal de 50 877 euros e 39 cêntimos, pertencente à sócia
Geraldina da Conceição Tinoco Pereira Carvalho, e outra no valor

nominal de 48 882 euros e 19 cêntimos, pertencente ao sócio Wil-
son da Silva Carvalho.

Está conforme.

O texto actualizado do contrato, na sua redacção completa, foi
depositado na pasta respectiva.

21 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Lo-
pes Rodrigues. 2000023541

P. P. B. � COMPRA, VENDA E ADMINISTRAÇÃO
DE IMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 3046/
940805; identificação de pessoa colectiva n.º 503391565; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 13/20040119.

Certifico que a sociedade supra designou os seus órgãos sociais,
cujo extracto da inscrição é o seguinte:

Designação dos membros dos órgãos sociais para o quadriénio de
2003-2006.

Administrador único, José Pedro Marques Branco, divorciado.
Fiscal único, Armando Meireles e Lopes Vinga, Sociedade de Re-

visores Oficiais de Contas, representada por António Armando
Marques Coelho de Meireles; fiscal suplente, Manuel Hernâni Mar-
tins Lopes Vinga, casado, revisor oficial de contas.

Data da deliberação: 21 de Novembro de 2003.

Está conforme.

26 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Lo-
pes Rodrigues. 2000060900

METALÚRGICA CENTRAL DA TROFA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 170/610720;
identificação de pessoa colectiva n.º 500192073; inscrição n.º 15; nú-
mero e data da apresentação: 12/20040119.

Certifico que a sociedade supra alterou o contrato quanto aos
artigos 4.º e 11.º, cuja redacção é a seguinte:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 100 000 euros,
representado por quatro quotas, sendo uma quota do valor nominal
de 48 750 euros, pertencente ao sócio Rui Manuel Renovato da Costa
Veloso, uma quota do valor nominal de 47 500 euros e outra quota
do valor nominal de 1250 euros, ambas pertencentes ao sócio An-
tónio da Silva Pereira, e uma quota do valor nominal de 2500 euros,
pertencente ao sócio Carlos Júlio Rodrigues da Silva.

ARTIGO 11.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, fica afecta aos sócios António da Silva
Pereira e Rui Manuel Renovato da Costa Veloso, bastando uma as-
sinatura para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos.

Está conforme.

O texto actualizado do contrato, na sua redacção completa, foi
depositado na pasta respectiva.

20 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Lo-
pes Rodrigues. 2000023533

FERNANDO ROCHA & FILHOS, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 5185/
011003; identificação de pessoa colectiva n.º 505647826; averba-
mentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data
das apresentações: 13 e 14/20040114.

Certifico que António Jorge da Silva Rocha cessou as funções de
gerente em 16 de Outubro de 2003, por renúncia.

Certifico ainda que Cláudia Maria da Silva Rocha cessou as fun-
ções de gerente em 16 de Outubro de 2003, por renúncia.
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Mais certifico que a sociedade supra alterou o contrato quanto ao
artigo 4.º e n.os 2 e 3 do artigo 6.º, cuja redacção é a seguinte:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 10 000 euros e está dividido em três quotas, uma do valor no-
minal de 7000 euros e outra do valor nominal de 2000 euros, ambas
pertencentes ao sócio Fernando de Sousa Rocha, e ainda uma do valor
nominal de 1000 euros, pertencente à sócia Cláudia Maria da Silva
Rocha.

ARTIGO 6.º

2 � Fica desde já nomeado gerente o já gerente Fernando de Sousa
Rocha.

3 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
é suficiente a intervenção de um gerente.

Está conforme.

O texto actualizado do contrato, na sua redacção completa, foi
depositado na pasta respectiva.

21 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Lo-
pes Rodrigues. 2000022871

CARROUSEL DA MIMI � COMÉRCIO DE ARTIGOS
PARA CRIANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 5903/
040119; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20040119.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre Ana
Margarida Carvalho Ribeiro de Sousa e Carmen Mafalda da Costa e
Cunha, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Carrousel da Mimi � Comércio de
Artigos para Criança, L.da, e vai ter a sua sede na Rua de Manuel
Silva Pinheiro, da freguesia de Bougado (São Martinho), do conce-
lho da Trofa.

§ único. Por simples deliberação, a gerência poderá transferir a
sede social para outro local do mesmo concelho ou de concelhos
limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais ou qualquer outra for-
ma de representação social em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no comércio, importação, exportação e
representação de vestuário, acessórios de moda, calçado e artigos de
marroquinaria, bem como de artigos de puericultura e criança.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais de 2500 euros, perten-
centes uma a cada uma das sócias.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente a 20 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, fica a cargo de ambas as sócias,
que desde já são nomeadas gerentes.

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

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou par-
cialmente, 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 consenti-
mento da sociedade, gozando esta, em primeiro lugar, e os restantes
sócios não cedentes, em segundo lugar, do direito de preferência na
respectiva aquisição.

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;
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 unanimidade, em assembleia
geral.

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme.

21 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Lo-
pes Rodrigues. 2000020445

VALONGO

J. PINHEIRO & A. PINHEIRO � EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 12 426/
20000119; identificação de pessoa colectiva n.º 504723987; inscri-
ção n.º 3; números e data das apresentações: 4 e 5/20040107.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi altera-
do parcialmente o contrato da sociedade e, em consequência, os ar-
tigos 1.º e 2.º ficaram com a redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma J. Pinheiro & A. Pinheiro �
Empreendimentos Imobiliários e Turismo, L.da, e tem a sua sede na
Travessa de Nossa Senhora da Piedade, 155, 1.º, esquerdo, da fre-
guesia de Alfena, do concelho de Valongo.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na construção de imóveis para venda,
compra, venda e revenda de imóveis, construção civil, turismo no
espaço rural, aldeamentos turísticos, alojamento mobilado para tu-
ristas, outros locais de alojamento de curta duração, restaurantes de
tipo tradicional, apartamentos com restaurante.

Foi actualizado e depositado o texto completo do contrato.

13 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
Magalhães da Silva. 2002860661

FERNANDO & LICÍNIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 261/
20010726; identificação de pessoa colectiva n.º 505504871; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 3/20040108.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi regis-
tada a sua dissolução e o encerramento da liquidação, tendo sido as
contas aprovadas em 23 de Dezembro de 2003.

14 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
Magalhães da Silva. 2002860670
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TAVARES PINTO & GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 17 907/
681114; identificação de pessoa colectiva n.º 501245391; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/
20040108.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que cessaram
as suas funções de gerentes Rui Duarte Tavares Gomes e Berta Ma-
rina Tavares Gomes, em 30 de Dezembro de 2003, por renúncia.

14 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
Magalhães da Silva. 2002860696

REINAR � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 554/
20020328; identificação de pessoa colectiva n.º 506034119; aver-
bamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e data das
apresentações: 6 e 7/20040108.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que cessou as
suas funções de gerente Manuel João da Silva e Sousa, em 3 de No-
vembro de 2003, por renúncia.

Certifico, ainda, que foi alterado parcialmente o contrato da so-
ciedade e, em consequência, os artigos 3.º (n.º 1) e 4.º ficaram com
a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
40 100 euros e está dividido em duas quotas iguais do valor nominal
de 20 050 euros cada uma, pertencentes uma à sócia Clorinda da
Conceição Guedes e outra à sócia Paula Cristina Guedes Dinis Graça.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, fica afecta a
um ou mais gerentes a designar em assembleia geral.

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

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

4 � Em ampliação dos poderes normais a gerência poderá:
a) Comprar e vender veículos automóveis;
b) Trespassar, tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como

alterar ou rescindir os respectivos contratos;
c) Celebrar contratos de locação financeira.

Foi actualizado e depositado o texto completo do contrato.

14 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
Magalhães da Silva. 2002860700

CHIPLOG � SISTEMAS INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 931/
20040113; identificação de pessoa colectiva n.º 506826368; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 8/20040113.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma CHIPLOG � Sistemas Informáticos,
L.da, e vai ter a sede na Rua do Conde Ferreira, 143, 2.º, direito, da
freguesia e concelho de Valongo.

§ único. Por simples deliberação, a gerência poderá transferir a
sede social para outro local do mesmo concelho ou de concelhos
limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais ou qualquer outra for-
ma de representação social em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no comércio, importação, exportação,
representação, assistência técnica de todo o tipo de equipamentos
informáticos, seus consumíveis e suportes lógicos; implementação e
desenvolvimento de soluções informáticas; serviços de informática,
internet e multimédia.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros, dividido em duas quotas: uma de 20 000 euros, per-
tencente ao sócio Manuel António Ferreira, e outra de 5000 euros,
pertencente ao sócio Fernando Jorge Soares Ferreira.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente a 20 vezes o capital
social.

3 � Depende de 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 a geral, fica a cargo de ambos os sócios,
que desde já são nomeados gerentes.

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

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou par-
cialmente, 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, gozando esta, em primeiro lugar, e os restantes sócios
não cedentes, em segundo lugar, do direito de preferência na respec-
tiva aquisição.

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, tornado por maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

20 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
Magalhães da Silva. 2002860416

BDINAMIC � EVENTOS DESPORTIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 932/
20040113; identificação de pessoa colectiva n.º 506818519; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 9/20040113.
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Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação BDINAMIC � Eventos
Desportivos, L.da, e tem a sua sede na Rua de Álvares Cabral, 381,
2.º, esquerdo, freguesia e concelho de Valongo.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na gestão de instalações despor-
tivas, nomeadamente organização de jogos de futebol, exploração
de bar, organização e promoção de eventos, nomeadamente festas
de aniversário, prestação de serviços de publicidade, nomeadamente,
através de cartazes e suportes publicitários.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
15 000 euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
7500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res ao capital até ao montante global de 300 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabe ao sócio Sérgio Araújo Maia, que desde já fica nomeado gerente.

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

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar, vender e permutar quaisquer bens móveis e imóveis;
b) Celebrar contratos de locação financeira;
c) Contrair empréstimos ou outro tipo de financiamentos e rea-

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

ARTIGO 5.º

1 � Carece do consentimento da sociedade a cessão de quotas a
não sócios.

2 � Os sócios não cedentes, em primeiro lugar, e a sociedade,
em segundo, terão sempre direito de preferência na cessão de quotas
a não sócios.

ARTIGO 6.º

A amortização de quotas será permitida nos seguintes casos:
a) Por acordo com o seu titular;
b) Interdição ou insolvência do sócio;
c) Arresto, arrolamento ou penhora da quota, ou quando a mesma

for arrematada, adjudicada ou vendida em processo judicial, adminis-
trativo ou fiscal;

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

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

Está conforme o original.

20 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
Magalhães da Silva. 2002860424

DULCE & RIBEIRO � CONFEITARIA
E PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 770/
20030211; identificação de pessoa colectiva n.º 506397203; aver-
bamentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data
das apresentações: 1, 2 e 4/20040120.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que cessaram
as suas funções de gerentes Manuel Pinto Ribeiro e Maria Dulce
Moreira da Costa, em 20 de Janeiro de 2004, por renúncia.

Certifico ainda que foram designados gerentes Ana Patrícia da
Rocha Brito e António Jorge Martins Ribeiro, em 20 de Janeiro de
2004.

23 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
Magalhães da Silva. 2002860025

GEOXL � ESTUDOS, PROJECTOS E CONSULTORIA
EM ENGENHARIA CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 935/
20040116; identificação de pessoa colectiva n.º 506790967; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 1/20040116.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma GEOXL � Estudos, Projectos e Con-
sultoria em Engenharia Civil, L.da, com sede na Rua de Manuel Fer-
reira Ribeiro, 8, 2.º frente, freguesia de Ermesinde, concelho de
Valongo.

§ 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 em estudos, projectos e consultoria em
geologia; geotecnia e engenharia civil.

ARTIGO 3.º

1 � 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.

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 ambos os sócios.

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

4 � Para além dos poderes normais poderá ainda a gerência:
a) Comprar, 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.
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, gozando esta, em primeiro lugar, e os restantes sócios
não cedentes, em segundo lugar, do direito de preferência na respec-
tiva aquisição.

ARTIGO 7.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 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 qualquer sócio;
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;
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure

no balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quo-
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tas, destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou a
terceiros.

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

22 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
Magalhães da Silva. 2002861005

R AO QUADRADO � EVENTOS DESPORTIVOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 577/
20020502; identificação de pessoa colectiva n.º 506055906; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 10/20040112.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi regis-
tada a sua dissolução e o encerramento da liquidação, tendo sido as
contas aprovadas em 31 de Dezembro de 2003.

16 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
Magalhães da Silva. 2002860378

DISTINTA, JÓIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 3816/
931028; identificação de pessoa colectiva n.º 503076686; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 10 e inscrição n.º 14; números e data das
apresentações: 2 e 4/20040113.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que cessou as
suas funções de gerente José António Gonçalves Palheira, em 5 de
Setembro de 2003, por renúncia.

Certifico ainda que foi alterado parcialmente o contrato da socie-
dade e, em consequência, o artigo 3.º ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro,
é de 49 879 euros e 79 cêntimos e corresponde à soma de duas quo-
tas, uma no valor nominal de 24 939 euros e 90 cêntimos, perten-
cente à sócia Maria Laura Cândida Guerra, e outra no valor nominal
de 24 939 euros e 89 cêntimos, pertencente ao sócio Manuel José
Moreira da Silva Marques.

Foi actualizado e depositado o texto completo do contrato.

19 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
Magalhães da Silva. 2002860386

BIGOGESSOS � ACABAMENTOS E PROJECÇÃO
DE GESSOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 049/
20001229; identificação de pessoa colectiva n.º 505261120; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 5/20040113.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi regis-
tada a sua dissolução e o encerramento da liquidação, tendo sido as
contas aprovadas em 17 de Dezembro de 2003.

19 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
Magalhães da Silva. 2002860394

GASTIG � PROJECTOS DE INSTALAÇÃO DE GÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 10 583/
981102; identificação de pessoa colectiva n.º 504295861; inscrição
n.º 7; número e data da apresentação: 7/20040113.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi regis-
tada a sua dissolução e o encerramento da liquidação, tendo sido as
contas aprovadas em 31 de Dezembro de 2003.

19 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
Magalhães da Silva. 2002860408

ALTA-VISIBILIDADE � PRODUTOS
PARA SEGURANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 933/
20040114; identificação de pessoa colectiva n.º 506560333; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 6/20040114.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Alta-Visibilidade � Produtos para
Segurança, L.da, e tem a sua sede na Rua Monte da Bela, 300, arma-
zém L, freguesia de Ermesinde, concelho de Valongo.

2 � A gerência, poderá transferir a sede social para qualquer outro
local do concelho em que se situa e seus limítrofes, bem como esta-
belecer sucursais, filiais, delegações em qualquer parte do território
nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na comercialização, transformação, im-
portação e exportação de produtos para segurança pessoal e indus-
trial.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros, dividido em quatro quotas: três do valor nominal de
2000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios, Joaquim Carlos
Oliveira Neves, Fernando Manuel de Castro Moreira e Jorge Manuel
Portela Ramalho, e uma quota do valor nominal de 4000 euros,
pertencente ao sócio Paulo Jorge Azevedo da Fonseca Castro Mo-
reira.

2 � Podem ser exigidos aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante de 10 vezes o capital social, mediante de-
liberação da assembleia geral.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de todos os sócios, des-
de já nomeados gerentes.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em todos
os seus actos e contratos é necessária a assinatura conjunta de dois
gerentes, os quais, em ampliação dos seus poderes normais de gerên-
cia, poderão comprar e vender veículos automóveis de e para a so-
ciedade, celebrar contratos de leasing e locação financeira mobiliá-
ria ou imobiliária, dar ou tomar de trespasse ou arrendamento
quaisquer estabelecimentos comerciais.

Está conforme o original.

21 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
Magalhães da Silva. 2002860483

ELBA � EQUIPAMENTOS HOTELEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 934/
20040115; identificação de pessoa colectiva n.º 506813622; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 1/20040115.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma ELBA � Equipamentos Hotelei-
ros, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sua sede é na Rua Pedro Homem de Melo, 9, da freguesia
de Campo, do concelho de Valongo.
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2 � A gerência da sociedade poderá deslocar a sede social dentro
do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, bem como criar
filiais, sucursais ou outras formas de representação social.

ARTIGO 3.º

O seu objecto consiste na actividade de compra e venda de equi-
pamentos hoteleiros, assistência técnica.

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais do valor de 2500 euros
cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios, Fernando Manuel
da Rocha Barbosa e Amélia Barreto de Sousa Barbosa.

2 � Os sócios poderão deliberar por acordo unânime que lhes
sejam exigidas prestações suplementares de capital, até ao montan-
te global de 100 000 euros.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência social, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, fica afecta aos sócios, que desde já são
nomeados gerentes.

2 � A sociedade vincula-se com a intervenção de um gerente.
3 � Em ampliação dos poderes normais de gerência os gerentes

poderão:
a) Comprar e vender viaturas automóveis;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como alterar ou

rescindir os respectivos contratos;
c) Celebrar contratos de locação.

ARTIGO 6.º

1 � É livre a cessão de quotas entre os sócios.
2 � A cessão a estranhos depende do consentimento da socie-

dade, à qual é atribuído o direito de preferência, em primeiro lugar,
e aos sócios não cedentes em segundo.

ARTIGO 7.º

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

Está conforme o original.

21 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
Magalhães da Silva. 2002860971

VENTURA SANTOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 19 288/
710528; identificação de pessoa colectiva n.º 500296715; inscrição
n.º 11; número e data da apresentação: 4/20040115.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi aumen-
tado o capital de 5000 euros para 150 000 euros, sendo o aumento
de 145 000 euros, em dinheiro, subscrito pela sócia.

Certifico também que a referida sociedade se transformou em
sociedade unipessoal por quotas, por deliberação de 23 de Dezembro
de 2003, que fica a reger-se pelos estatutos seguintes:

ARTIGO 1.º

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

2 � A sua sede e na Avenida de 5 de Outubro, 43 a 51, da fregue-
sia e concelho de Valongo.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de café, snack-bar, res-
taurante e residencial; comércio de electrodomésticos e prestação
de serviços.

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de
150 000 euros, pertencente na totalidade à sua única sócia, Juliana
Andreia Martins Dias.

§ único. A sócia poderá deliberar que lhe sejam exigidas presta-
ções suplementares de capital até ao montante global de 600 000 eu-
ros.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e a representação da sociedade, remunerada
ou não, fica afecta a José da Silva Dias, casado, residente na Ave-
nida de 5 de Outubro, 43, desta cidade de Valongo.

2 � A sociedade vincula-se com a intervenção do gerente.
3 � Em ampliação dos poderes normais de gerência, o gerente

poderá:
a) Comprar e vender viaturas automóveis e todo o maquinismo

necessário para a actividade da sociedade;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como alterar e

rescindir os respectivos contratos;
c) Celebrar contratos de locação.

Está conforme o original.

22 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
Magalhães da Silva. 2002860980

A. I. R. GESTÃO CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 5411/
950206; identificação de pessoa colectiva n.º 503357898; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 6/
20040115.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que a mesma
alterou a sede para a Rua de São Vicente, 3251, 1.º, direito, frente,
sala G, Alfena, Valongo.

22 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
Magalhães da Silva. 2002860998

COOPERATIVA CONSTRUTORA DE ERMESINDE, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 359/
20030320; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 1/
20040121.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi regis-
tado o encerramento da liquidação.

Data de aprovação das contas: 22 de Dezembro de 2003.

23 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
Magalhães da Silva. 2002860033

DECORMAIA � PAVIMENTOS E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 4680/
940701; identificação de pessoa colectiva n.º 503226467; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 5/
20040116.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que a mesma
alterou a sede para a Travessa de Angola, 131, Ermesinde, Valongo.

22 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
Magalhães da Silva. 2002861021

AGUIAR, SOUSA & MOREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 9688/
980327; identificação de pessoa colectiva n.º 504294024; inscrições
n.os 4 e 5; números e data das apresentações: 1 e 2/20040119.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi aumen-
tado o capital de 7481,97 euros para 25 500 euros, sendo o aumen-
to de 18 018,03 euros, subscrito em dinheiro pelos sócios na pro-
porção das respectivas quotas.

Certifico ainda que foi alterado parcialmente o contrato da socie-
dade, pelo que os artigos 1.º (corpo) e 3.º ficaram com a redacção
seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Aguiar, Sousa & Moreira, L.da, e tem
a sua sede na Rua de José Joaquim Ribeiro Teles, 321, loja 4, fregue-
sia de Ermesinde, concelho de Valongo.
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ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 500 euros, dividido em quatro quotas, duas do valor nominal de
8500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios, Amadeu Aguiar
Moreira e Maria Adriana Moreira de Carvalho; uma outra do valor
nominal de 2493 euros e 99 cêntimos, pertencente ao sócio Manuel
Estêvão de Sousa Leite, e da comunhão do seu anterior casamento
com Maria do Céu Ferreira Leite, e uma outra do valor nominal de
6006 euros e 1 cêntimo, pertencente ao mesmo sócio Manuel Estê-
vão de Sousa Leite, e da comunhão do seu actual casamento com
Maria Vitória Paixão Correia.

Foi actualizado e depositado o texto completo do contrato.

23 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
Magalhães da Silva. 2002860017

COSTA, COSTA, MESQUITA & DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 924/
910621; identificação de pessoa colectiva n.º 502575999; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 1/20040107.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi regis-
tada a sua dissolução e o encerramento da liquidação, tendo sido as
contas aprovadas em 17 de Dezembro de 2003.

13 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
Magalhães da Silva. 2002860653

ALFINVICTA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 10 147/
980717; identificação de pessoa colectiva n.º 504201727; inscrição
n.º 6; número e data da apresentação: 4/20040108.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi regis-
tada a sua dissolução e o encerramento da liquidação, tendo sido as
contas aprovadas em 12 de Dezembro de 2003.

14 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
Magalhães da Silva. 2002860688

QUALENA � CONSULTORIA EM SISTEMAS
DA QUALIDADE, ENERGIA E AMBIENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 6200/
950905; identificação de pessoa colectiva n.º 503497127; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 1/20040114.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi regis-
tada a sua dissolução e o encerramento da liquidação, tendo sido as
contas aprovadas em 30 de Novembro de 2003.

20 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
Magalhães da Silva. 2002860432

CONSTRUÇÕES FERREIRA DA MATA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 43 760/
870430; identificação de pessoa colectiva n.º 501819240; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 2/
20040114.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que a mesma
alterou a sede para a Avenida Primavera, 61, 1.º, esquerdo,
Ermesinde, Valongo.

20 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
Magalhães da Silva. 2002860440

RESTAURANTE COSTA & TERESA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 404/
20011113; identificação de pessoa colectiva n.º 505861291; aver-

bamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data das
apresentações: 3 e 5/20040114.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que cessou as
suas funções de gerente Américo Sousa da Costa, em 14 de Outubro
de 2003, por renúncia.

Certifico, ainda, que foi alterado parcialmente o contrato da so-
ciedade e, em consequência, o artigo 5.º, n.º 1, ficou com a redacção
seguinte:

ARTIGO 5.º

1 � A gerência social, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, fica afecta ao sócio Serafim Vieira Dantas
Lima.

Foi actualizado e depositado o texto completo do contrato.

20 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
Magalhães da Silva. 2002860467

MAB � VENDA AUTOMÁTICA DE ALIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 4491/
940512; identificação de pessoa colectiva n.º 503195600; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/
20040114.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que a mesma
alterou a sede para a Rua da Quelha, 32 e 40, Valongo.

21 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
Magalhães da Silva. 2002860963

ARTUR MOREIRA BARBOSA, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 549/
20020327; identificação de pessoa colectiva n.º 506055060; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 7/20040114.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi regis-
tada a sua dissolução e o encerramento da liquidação, tendo sido as
contas aprovadas em 31 de Dezembro de 2003.

21 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
Magalhães da Silva. 2002860505

ARKDES � ARQUITECTURA E DESIGN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 928/
20040109; identificação de pessoa colectiva n.º 506676862; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 1/20040109.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ARKDES � Arquitectura e De-
sign, L.da, tem a sua sede na Rua de D. Pedro IV, 117, freguesia e
concelho de Valongo.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá ser
transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou concelho
limítrofe, assim como poderão ser criadas sucursais, filiais ou outras
formas locais de representação social.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto social consiste na prestação de serviços nas áreas
de arquitectura, design, arquitectura de interiores e respectiva con-
sultoria.

2 � A sociedade poderá subscrever, adquirir, ou alienar participa-
ções de toda a espécie, tomar parte ou interessar-se por qualquer
forma e com quaisquer entidades noutras sociedades, empresas, agru-
pamentos ou associações existentes ou a constituir, seja qual for o
seu objecto, tipo e lei reguladora, mediante deliberação dos sócios.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, realizado em dinheiro, é de 5000 euros, re-
presentado por duas quotas, uma do valor nominal de 4900 euros,
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pertencente ao sócio Óscar Filipe da Costa Venda, e outra do valor
nominal de 100 euros, pertencente ao sócio José Martins Moreira
Venda.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital, por uma ou mais vezes, conforme deliberação em assem-
bleia geral, até ao limite de 250 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência social é confiada a uma ou mais pessoas, sócios
ou não sócios, conforme for deliberado em assembleia geral, tomada
por maioria, a esta competindo, igualmente, a sua designação e a
fixação das respectivas remunerações.

2 � Não obstante o disposto no numero anterior, fica desde já
nomeado gerente o sócio, Óscar Filipe da Costa Venda.

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

4 � Em ampliação dos seu poderes normais, poderá a gerência:
a) Comprar, vender e permutar veículos automóveis para e da

sociedade e proceder aos registos necessários;
b) Comprar, vender e permutar bens imóveis para e da sociedade

e proceder aos registos necessários;
c) Celebrar contratos de locação de quaisquer locais para a socie-

dade, rescindir ou alterar os respectivos contratos;
d) Confessar, desistir ou transigir em juízo;
e) Celebrar contratos de locação financeira mobiliária e imobi-

liária.

ARTIGO 5.º

1 � A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento
da sociedade, à qual é reservado o direito de preferência, em primei-
ro lugar e em segundo lugar aos sócios não cedentes.

2 � Querendo preferir, a sociedade ou os sócios deverão no pra-
zo de 30 dias contados da recepção por carta registada, do projecto
detalhado da cessão, comunicar ao sócio cedente a sua decisão.

3 � Caso a sociedade não consinta na cessão da quota, ou não
exerça o direito de preferência, assim como os demais sócios,
ficará obrigada a amortizá-la, nos termos previstos no n.º 2 do
artigo 6.º

4 � Os direitos de preferência consagrados neste artigo gozam
de eficácia real, que os contraentes expressamente convencionam,
tudo nos termos do artigo 421.º do Código Civil.

ARTIGO 6.º

1 � Poderá a sociedade amortizar a quota de qualquer sócio nos
seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Por falência do sócio, ou se a quota penhorada, arrestada, su-

jeita a qualquer procedimento cautelar ou por qualquer forma subtraí-
da ao poder de disposição do respectivo titular, venha a ser sujeita
a venda, arrematação ou adjudicação judicial;

c) Quando a quota for cedida sem o consentimento da sociedade,
nos casos em que o mesmo é necessário para a tornar, perante ela,
eficaz;

d) Por interdição ou inabilitação permanente ou morte do res-
pectivo sócio.

2 � A contrapartida da amortização far-se-á pelo valor da quota
segundo o último balanço aprovado, ou pelo seu valor nominal, se
este for superior.

ARTIGO 7.º

Os lucros anuais serão distribuídos ou não, conforme deliberação
em assembleia geral, para aprovação de contas do exercício.

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
Magalhães da Silva. 2002860718

GIESTA & CARNEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 2697/
921126; identificação de pessoa colectiva n.º 502889446; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 2/20040109.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi aumen-
tado o capital de 4987,98 euros para 10 000 euros, subscrito em
dinheiro pelos sócios na proporção das respectivas quotas.

Certifico ainda que foi alterado parcialmente o contrato da socie-
dade, pelo que os artigos 1.º (corpo), 2.º, 3.º, e 4.º ficaram com a
redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Giesta & Carneiro, L.da, tem a sua
sede na Rua das Descobertas, 70, rés-do-chão, esquerdo, da freguesia
e concelho de Valongo.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio a retalho de máqui-
nas e equipamentos automatismos e pneumáticos; serviços de assis-
tência técnica a máquinas pneumáticas e automatismos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 10 000 euros e está
dividido em duas quotas de 5000 euros cada, que pertencem uma a
cada um dos sócios, Carlos Alberto Ferreira Martins Carneiro e Isa-
bel Cristina de Oliveira Giesta.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade será exercida nas condições que forem
fixadas em assembleia geral por ambos os sócios que desde já ficam
nomeados gerentes.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos é sufi-
ciente a intervenção de qualquer um dos gerentes.

Foi actualizado e depositado o texto completo do contrato.

15 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
Magalhães da Silva. 2002860955

JORGE ALVES BORGES � UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 929/
20040109; identificação de pessoa colectiva n.º 506828123; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 3/20040109.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe por Carlos
Jorge Alves Borges, casado, residente na Rua de Gonçalo Velho, 21,
rés-do-chão, direito, na freguesia e concelho de Valongo, portador
do bilhete de identidade n.º 10237213, emitido em 6 de Dezembro
de 1999, pelo Serviços de Identificação Civil do Porto, contribuinte
n.º 206136838, na qualidade de único sócio.

Pelo presente documento particular elaborado nos termos do
n.º 4 do artigo 270.º-A do Código das Sociedades Comerciais, cons-
titui uma sociedade unipessoal, que se regerá pelo disposto nas se-
guintes cláusulas:

Contrato de sociedade

CAPÍTULO I

Firma, sede e objecto

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Jorge Alves Borges � Unipes-
soal, L.da, contribuinte n.º 506828123, e tem a sua sede na Rua da
Calfaioma, 400, na freguesia e concelho de Valongo, podendo ser
transferida por simples decisão da gerência dentro do mesmo conce-
lho ou concelhos limítrofes.

2 � Mediante decisão da gerência podem igualmente ser criadas
ou extintas sucursais, agências, delegações ou outras formas de re-
presentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social é indústria e comércio de artigos para a indústria
de pastelaria.

ARTIGO 3.º

Por simples decisão da gerência, a sociedade poderá, sob qualquer
forma legal ou contratual, associar-se com terceiros, nomeadamente
para formar sociedades, em agrupamentos complementares de em-
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presas, agrupamentos europeus de interesse económico, consórcios
ou associações em participações, assim como adquirir e alienar par-
ticipações no capital social de outras sociedades nacionais e estran-
geiras com objecto igual ou diferente do seu e em sociedades regula-
das por leis especiais.

ARTIGO 4.º

Fica desde já o sócio único autorizado a celebrar negócios jurídi-
cos com a sociedade, desde que sirvam a prossecução do interesse da
sociedade.

CAPÍTULO II

Capital, quotas e obrigações

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde a uma única quota pertencente ao sócio
único, Carlos Jorge Alves Borges.

ARTIGO 6.º

1 � Por simples decisão do gerente, a sociedade unipessoal pode
ser modificada em sociedade por quotas plural mediante a divisão e
cessão de quota ou de aumento de capital por entrada de um novo
sócio.

CAPÍTULO III

Gerência

ARTIGO 7.º

1 � A gerência social é exercida pelo sócio único, que por sim-
ples decisão pode nomear gerentes.

2 � A gerência será remunerada ou não, conforme decisão do
sócio único.

3 � A sociedade vincula-se mediante a assinatura do gerente
nomeado em todos e quaisquer actos ou contratos.

4 � Fica desde já nomeado gerente o sócio único, Carlos Jorge
Alves Borges.

ARTIGO 8.º

1 � Sem prejuízo das atribuições legais e deste contrato, à gerên-
cia são atribuídos os mais amplos poderes de gestão e representação
da sociedade podendo designadamente:

a) Adquirir quaisquer bens imóveis ou não, incluindo acções, quo-
tas e obrigações, dá-los em locação ou reconhecer direitos sobre eles;

b) Contrair empréstimos ou outro tipo de financiamentos no
mercado nacional e estrangeiro;

c) Representar sociedade em juízo e fora dele, propor acções ju-
diciais, transigir e desistir das mesmas, assim como comprometer-se
em arbitragens.

CAPÍTULO IV

Deliberações dos sócios e assembleia geral

ARTIGO 9.º

Todas as formas legais de deliberação são admitidas na sociedade.

ARTIGO 10.º

O sócio único exercerá competências das assembleias gerais.

CAPÍTULO V

Diversos

ARTIGO 11.º

1 � O exercício social coincide com o ano civil e o relatório de
gestão e as contas de exercício serão apresentados em assembleia
geral, a realizar até 31 de Março do ano seguinte.

2 � Os resultados líquidos obtidos terão a aplicação que o sócio
único decidir, com respeito pela constituição e reforço dos fundos
legalmente exigíveis, podendo aquele decidir afectar os lucros inte-
gralmente a reservas livres ou vinculadas.

ARTIGO 12.º

Em caso de dissolução, será liquidatário o gerente em exercício,
salvo se o sócio único decidir de modo diverso, na própria decisão
de dissolução.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
Magalhães da Silva. 2002860289

FEÉRRÃO � LAVANDARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 624/
20020628; identificação de pessoa colectiva n.º 506055655; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 5/20040109.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi regis-
tada a sua dissolução e o encerramento da liquidação, tendo sido as
contas aprovadas em 29 de Dezembro de 2003.

15 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
Magalhães da Silva. 2002860297

RUI BARROS � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 8240/
970414; identificação de pessoa colectiva n.º 503872903; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 1/20040112.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi regis-
tada a sua dissolução e o encerramento da liquidação, tendo sido as
contas aprovadas em 15 de Dezembro de 2003.

15 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
Magalhães da Silva. 2002860300

ESPÍRITO SANTO & FERNANDES ESTOFOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 5830/
950516; identificação de pessoa colectiva n.º 503430676; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 7/
20040109.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que cessou as
suas funções de gerente José Maria Almeida Oliveira, em 1 de Janei-
ro de 2004, por renúncia.

15 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
Magalhães da Silva. 2002860319

SAMPAIOCAR � ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO
DE VEÍCULOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 930/
20040112; identificação de pessoa colectiva n.º 506631370; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 2/20040112.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma SAMPAIOCAR � Assistência e
Comércio de Veículos, L.da, e tem a sua sede na Rua Vale dos Amo-
res, 13/15, freguesia e concelho de Valongo.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá ser
mudada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como criar ou encerrar filiais ou quaisquer outras formas de repre-
sentação social.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade é o de assistência, reparação e comércio
de veículos automóveis ligeiros, pesados, motociclos, acessórios
conexos.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 50 000 euros, integralmente realizado em
dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas, de 25 000 euros,
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pertencentes uma a cada um dos sócios, Joaquim Teixeira de Sam-
paio e Carmindo Júlio Ferreira Alves.

ARTIGO 4.º

A gerência, remunerada ou não, conforme for deliberado em as-
sembleia geral, fica a pertencer aos sócios, Joaquim Teixeira de Sam-
paio e Carmindo Júlio Ferreira Alves, que desde já ficam nomeados
gerentes.

§ único. A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos
com a assinatura de dois gerentes; para documentos de mero expe-
diente, bastará a assinatura de qualquer um dos gerentes.

ARTIGO 5.º

É livre a cessão total ou parcial de quotas entre os sócios, cônju-
ges e seus descendentes; para estranhos, depende do consentimento
da sociedade e demais sócios, aos quais é atribuído o direito de pre-
ferência, em primeiro lugar àquela, e, em segundo, aos demais só-
cios.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos casos se-
guintes:

a) Por acordo com o titular;
b) Penhora, arresto ou qualquer forma de apreensão judicial.
2 � A quota amortizada poderá figurar no balanço como tal, bem

como poderão, posteriormente, por deliberação dos sócios, em vez
da quota amortizada, serem criadas uma ou mais quotas, destinadas a
serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou a terceiros.

ARTIGO 7.º

As assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas, di-
rigidas aos sócios com a antecedência mínima de 20 dias, salvo nos
casos em que a lei exija outras formalidades.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
Magalhães da Silva. 2002860327

CONSTRUÇÕES J. MENDES & RAMALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 867/
20030820; identificação de pessoa colectiva n.º 506495868; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 4/20040112.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi aumen-
tado o capital de 5000 euros para 20 000 euros, subscrito em dinheiro,
pelos sócios, na proporção das respectivas quotas.

Certifico ainda que foi alterado parcialmente o contrato da socie-
dade, pelo que o artigo 3.º ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
20 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de
10 000 euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios, José
Maria Mendes Pereira e António Mendes Ramalho.

Foi actualizado e depositado o texto completo do contrato.

16 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
Magalhães da Silva. 2002860335

MOUREISTEX � ESTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 35 812/
811210; identificação de pessoa colectiva n.º 501255672; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 9; números e data das
apresentações: 5, 7, 8 e 9/20040112.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que cessaram
as suas funções de gerentes Maria Helena do Rio Fernandes de Moura
Reis e José Moreira Reis, em 22 de Dezembro de 2003, por renún-
cia.

Certifico, ainda, que foi alterado parcialmente o contrato da so-
ciedade e, em consequência, os artigos 3.º e 4.º ficaram com a redac-
ção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 15 000 euros e
corresponde à soma de quatro quotas, sendo uma do valor de 750 eu-
ros, pertencente à sócia Maria Helena do Rio Fernandes de Moura
Reis, uma do valor de 3750 euros e outra do valor de 6750 euros,
ambas pertencentes ao sócio, Paulo Renato do Rio Fernandes Mo-
reira Reis, e uma do valor de 3750 euros, pertencente à sócia, Paula
Cristina dos Santos Pereira.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, fica afecta aos sócios Paulo
Renato do Rio Fernandes Moreira Reis e Paula Cristina dos Santos
Pereira.

2 � A sociedade vincula-se com a intervenção de um gerente.

Foi actualizado e depositado o texto completo do contrato.

16 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
Magalhães da Silva. 2002860351

VILA NOVA DE GAIA

EMAGOL � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 204; identificação de pessoa colectiva n.º 502740990; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 6/20031120.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Artigo alterado: 2.º, com a seguinte redacção:

2.º

O objecto social consiste em operações sobre imóveis; compra e
venda de imóveis; tomar e dar de arrendamento imóveis; constru-
ção e reparações de edifícios; trabalhos de instalações que concor-
rem para a construção de edifícios e construção e obras públicas.

O pacto actualizado foi depositado na pasta respectiva.

2 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2004125381

SANTARÉM
ALCANENA

AQUILES DE SOUSA DIAS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 41/
050478; identificação de pessoa colectiva n.º 500768269; data:
240603.

Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositados na pas-
ta respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 2002.

Está conforme o original.

27 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 2001326211

JOSÉ PEREIRA MARQUES � IMOBILIÁRIA
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 897/
010109; identificação de pessoa colectiva n.º 505109123; data:
240603.

Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositados na pas-
ta respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 2002.

Está conforme o original.

27 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 2001326203
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CONTUXA � GESTÃO E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 549/
130593; identificação de pessoa colectiva n.º 502990856; data:
240603.

Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositados na pas-
ta respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 2002.

Está conforme o original.

27 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 2001326076

SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 403/
130871; identificação de pessoa colectiva n.º 500322660; data:
240603.

Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositados na pas-
ta respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 2002.

Está conforme o original.

27 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 2001326190

AUTO MÁRIO & NUNO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 765/
980217; identificação de pessoa colectiva n.º 504071017; data:
240603.

Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositados na pas-
ta respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 2002.

Está conforme o original.

27 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 2001326181

MARSIMÓVEL � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 642/
950113; identificação de pessoa colectiva n.º 503337323; data:
240603.

Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositados na pas-
ta respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 2002.

Está conforme o original.

27 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 2001326106

CARREIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 109/
860926; identificação de pessoa colectiva n.º 501717161; data:
240603.

Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositados na pas-
ta respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 2002.

Está conforme o original.

27 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 2001326122

PAULO DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 369/
060684; identificação de pessoa colectiva n.º 501477071; data:
240603.

Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositados na pas-
ta respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 2002.

Está conforme o original.

27 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 2001326130

JOSÉ MARIA VIEIRA CONSTANTINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 788/
980625; identificação de pessoa colectiva n.º 504196847; data:
240603.

Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositados na pas-
ta respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 2002.

Está conforme o original.

27 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 2001326149

ANTÓNIO DA SILVA GOMES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 328/
810711; identificação de pessoa colectiva n.º 501170359; data:
240603.

Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositados na pas-
ta respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 2002.

Está conforme o original.

27 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 2001326157

NO CHARME � INSTITUTO DE BELEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 451/
270691; identificação de pessoa colectiva n.º 502578670; data:
240603.

Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositados na pas-
ta respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 2002.

Está conforme o original.

27 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 2001326254

ALCA � TÁXIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 901/
010308; identificação de pessoa colectiva n.º 504995731; data:
240603.

Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositados na pas-
ta respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 2002.

Está conforme o original.

27 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 2001326246

CAFÉ-RESTAURANTE O FACHO GAROTO
& FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 113/
861013; identificação de pessoa colectiva n.º 501725334; data:
240603.

Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositados na pas-
ta respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 2002.

Está conforme o original.

27 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 2001326238
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NICO CORREIA � SERVIÇOS E COMÉRCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 686/
960412; identificação de pessoa colectiva n.º 503627194; data:
240603.

Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositados na pas-
ta respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 2002.

Está conforme o original.

27 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 2001326165

JOVIBO, COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 630/
941118; identificação de pessoa colectiva n.º 503316709; data:
240603.

Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositados na pas-
ta respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 2002.

Está conforme o original.

27 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 2001326173

PRINTEM, PRODUÇÃO INDUSTRIAL TÊXTIL
DE MINDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 600/
290494; identificação de pessoa colectiva n.º 503204986; data:
240603.

Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositados na pas-
ta respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 2002.

Está conforme o original.

27 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 2001327340

ABDIEL MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 291/
881017; identificação de pessoa colectiva n.º 502049634; data:
240603.

Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositados na pas-
ta respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 2002.

Está conforme o original.

27 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 2001326068

JOÃO LOURENÇO DOS SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 934/
011004; identificação de pessoa colectiva n.º 505705290; data:
240603.

Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositados na pas-
ta respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 2002.

Está conforme o original.

27 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 2001327315

TÊXTEIS MENROLIF, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 708/
970108; identificação de pessoa colectiva n.º 503800074; data:
240603.

Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositados na pas-
ta respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 2002.

Está conforme o original.

27 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 2001327358

AUTO MINDRICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 39/
150163; identificação de pessoa colectiva n.º 500036276; data:
230603.

Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositados na pas-
ta respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 2002.

Está conforme o original.

A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria Mateus Henriques Ferreira
Gomes. 2001326874

INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS QUERIDO
& CAPAZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 955/
020301; identificação de pessoa colectiva n.º 505919435; data:
230603.

Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositados na pas-
ta respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 2002.

Está conforme o original.

20 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 2001326882

LUVAPELE � CRIAÇÃO DE ARTIGOS EM PELE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 899/
010112; identificação de pessoa colectiva n.º 505249383; data:
230603.

Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositados na pas-
ta respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 2002.

Está conforme o original.

20 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 2001326890

ANDRÉS � ORGANIZAÇÃO E GESTÃO
DE EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 569/
081093; identificação de pessoa colectiva n.º 503078476; data:
230603.

Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositados na pas-
ta respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 2002.

Está conforme o original.

20 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 2001326904

PRIMMA � PRODUÇÃO INDUSTRIAL DE MODA
EM MALHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 406/
171090; identificação de pessoa colectiva n.º 502429518; data:
230603.
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Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositados na pas-
ta respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 2002.

Está conforme o original.

20 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 2001326912

AGROJOMA, SAG, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 614/
310894; identificação de pessoa colectiva n.º 503271314; data:
230603.

Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositados na pas-
ta respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 2002.

Está conforme o original.

20 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 2001326920

FATIPLANO, ENGENHEIROS REUNIDOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 392/
010890; identificação de pessoa colectiva n.º 502394099; data:
230703.

Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositados na pas-
ta respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 2002.

Está conforme o original.

20 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 2001326939

VEDOR TÊXTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 634/
941221; identificação de pessoa colectiva n.º 503336890; data:
230603.

Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositados na pas-
ta respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 2002.

Está conforme o original.

20 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 2001326947

TÊXTEIS MARTINS PIRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 264/
100388; identificação de pessoa colectiva n.º 501946870; data:
230603.

Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositados na pas-
ta respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 2002.

Está conforme o original.

20 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 2001326955

CONFEITARIA JUSTO LOURO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 746/
721024; identificação de pessoa colectiva n.º 500334390; data:
230603.

Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositados na pas-
ta respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 2002.

Está conforme o original.

20 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 2001326963

ANTÓNIO MARQUES SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 391/
170790; identificação de pessoa colectiva n.º 502384654; data:
230603.

Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositados na pas-
ta respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 2002.

Está conforme o original.

20 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 2001326971

ANTÓNIO ALMEIDA INÁCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 745/
971028; identificação de pessoa colectiva n.º 503983870; data:
230603.

Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositados na pas-
ta respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 2002.

Está conforme o original.

20 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 2001326980

TÂMINDE � TALHO E SALSICHARIA MINDENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 67/
070486; identificação de pessoa colectiva n.º 501636820; data:
230603.

Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositados na pas-
ta respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 2002.

Está conforme o original.

20 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 2001326998

L. F. GOMES COELHO � PRONTO A VESTIR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 657/
950630; identificação de pessoa colectiva n.º 503459348; data:
230603.

Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositados na pas-
ta respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 2002.

Está conforme o original.

20 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 2001327005

JOSÉ MANUEL SILVA MICAELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 464/
131191; identificação de pessoa colectiva n.º 502646250; data:
230603.

Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositados na pas-
ta respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 2002.

Está conforme o original.

20 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 2001326017

J. FATÉRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 410/
010776; identificação de pessoa colectiva n.º 500574707; data:
240603.
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Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositados na pas-
ta respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 2002.

Está conforme o original.

20 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 2001326033

P3 SOFT, PROJECTOS DE INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 471/
111291; identificação de pessoa colectiva n.º 502662077; data:
240603.

Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositados na pas-
ta respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 2002.

Está conforme o original.

20 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 2001326041

HUMBERTO JOÃO DAS NEVES ALVES � INDÚSTRIA
DE CURTUMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 478/
050292; identificação de pessoa colectiva n.º 502694076; data:
240603.

Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositados na pas-
ta respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 2002.

Está conforme o original.

27 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 2001327366

ELISEO GOMEZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 578/
231293; identificação de pessoa colectiva n.º 503105295; data:
240603.

Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositados na pas-
ta respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 2002.

Está conforme o original.

27 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 2001326050

SANTARÉM

CNEMA � CENTRO NACIONAL DE EXPOSIÇÕES
E MERCADOS AGRÍCOLAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 2065/
890704; identificação de pessoa colectiva n.º 502183772; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 13; número e data da apresentação: 4/
231203.

Certifico que, por acta lavrada em 5 de Dezembro de 2003, fo-
ram reconduzidos os órgãos sociais até final de Março de 2004, por
deliberação de 5 de Dezembro de 2003.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2003903402

ANÍBAL PEREIRA DE CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 2000/
890202; identificação de pessoa colectiva n.º 502101350; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 14/221203.

Certifico que, por acta lavrada em 31 de Outubro de 2002, foi
registado a aprovação do projecto de fusão, por deliberação de 31 de
Outubro de 2002.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2003903399

ANÍBAL CARVALHO & FILHOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 1990/
881228; identificação de pessoa colectiva n.º 502081775; inscrição
n.º 6; número e data da apresentação: 15/221203.

Certifico que, por acta lavrada em 31 de Outubro de 2002, foi
registado a aprovação do projecto de fusão, por deliberação de 31 de
Outubro de 2002.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2003903380

PAULETRONICA � COMÉRCIO DE MATERIAL
ELECTRÓNICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 2007/
890224; identificação de pessoa colectiva n.º 502112611; inscrição
n.º 6; número e data da apresentação: 1/311203.

Certifico que, por escritura de 23 de Dezembro de 2003, lavrada
a fl. 83 do livro n.º 169-F, do 2.º Cartório Notarial de Santarém, foi
aumentado o capital e alterado o contrato da sociedade em epígrafe
quanto aos artigos 1.º e 3.º, que ficaram com a redacção seguinte:

1.º

A sociedade adopta a denominação de PAULETRONICA � Co-
mércio de Material Electrónico, L.da, e tem a sua sede na Avenida
de D. Afonso Henriques, 15, freguesia de Marvila, na cidade e con-
celho de Santarém.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores constantes do activo, é de 200 000 euros e corresponde
à soma de duas quotas, uma de 180 000 euros, do sócio Paulo José
Mouro Pinto, e uma de 20 000 euros, da sócia Sílvia Maria Salvador
Ribeiro de Melo Serra Pinto.

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

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2003903410

SOLÓGICA � INFORMÁTICA E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3109/
960229; identificação de pessoa colectiva n.º 503597198; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7; números e data das
apresentações: 14 e 15/301203.

Certifico que, por escritura de 25 de Setembro de 2003, lavrada a
fl. 84 do livro n.º 173-B, do Cartório Notarial da Nazaré, renunciou
à gerência Marco Paulo da Cruz Oliveira Pombo e Ana Cristina
Faustino Cordeiro Pires, tendo sido nomeados para o mesmo cargo:
Luís Manuel Alpoim Ramos e Maria Adelaide Gaspar Ferro.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2003903372

FARRAJANA & MARÇAL � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 4216/
020117; identificação de pessoa colectiva n.º 505884330; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 11/301203.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi inscrita a
dissolução e o encerramento da liquidação.

Data: 30 de Março de 2003.

15 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2003903356

VARZIGADOS � AGRO-PECUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 4582/
031231; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/311203.

Certifico que, por escritura de 29 de Outubro de 2003, lavrada a
fl. 22 do livro n.º 227-F, do 1.º Cartório Notarial de Santarém, en-
tre Manuel Gomes Marques Vidigueira, casado com Maria Filomena
Carvalho Duarte Vidigueira sob o regime da comunhão de adquiri-
dos, e António Fernando Batista Lázaro, casado com Elisabete Maria
Monteiro da Costa Botelho Lázaro sob o regime da comunhão de
adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
contrato seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma VARZIGADOS � Agro-Pecuária, L.da,
tem a sede social no lugar do Cortelo, na Rua de Nossa Senhora da
Conceição, freguesia da Várzea, concelho de Santarém, e durará por
tempo indeterminado.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá
ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como serem criadas sucursais, filiais ou quaisquer outras formas
de representação, dentro e fora do território nacional.

2.º

O objecto social consiste na produção, criação e comércio de todas
as espécies de gado vivo, culturas agrícolas, importação e exporta-
ção.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, de 5000 eu-
ros, uma de cada um dos sócios, Manuel Gomes Marques Vidigueira
e António Fernando Batista Lázaro.

4.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal, até ao décuplo do capital social, na proporção das suas respec-
tivas quotas, podendo os sócios fazer à sociedade os suprimentos de
que ela carecer, em condições a definir em assembleia geral.

5.º

A cessão de quotas, entre sócios é livre, porém, a cessão a estra-
nhos, carece de consentimento da sociedade, à qual fica reservado,
em primeiro lugar, o direito de preferência e seguidamente para os
sócios.

6.º

A gerência e administração da sociedade, cuja remuneração será
estabelecida em assembleia geral, incumbem aos dois sócios, desde já
nomeados gerentes.

§ 1.º Para obrigar validamente a sociedade em todos os seus actos
e contratos, é necessária a intervenção e as assinaturas de dois ge-
rentes, bastando, no entanto, a assinatura de qualquer deles para actos
de mero expediente.

§ 2.º Aos gerentes é vedado obrigar a sociedade em actos estra-
nhos aos negócios sociais, designadamente em abonações, fianças,
letras de favor ou outros actos semelhantes.

7.º

Quando a lei não exigir formalidades especiais, as assembleias
gerais serão convocadas, através de cartas registadas, dirigidas aos
sócios, com pelo menos 15 dias de antecedência.

Está conforme o original.

21 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2003903500

SOMECOSIL � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 1571/
830712; identificação de pessoa colectiva n.º 501386726; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 1/050104.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi inscrita a
dissolução e o encerramento da liquidação.

Data: 15 de Dezembro de 2003.

20 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2003903429

CONSTROCIMA � EMPRESA DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 2009/
240289; identificação de pessoa colectiva n.º 502112620; número e
data da apresentação: 4/311203.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi inscrita a
dissolução e o encerramento da liquidação.

Data: 30 de Setembro de 2003.

20 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2003903437

BAR RESTAURANTE TRIUNFO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3067/
951129; identificação de pessoa colectiva n.º 503551830; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 3/311203.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi inscrita a
dissolução e o encerramento da liquidação.

Data: 30 de Setembro de 2003.

20 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2003903445

RIBEIRO & TAINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3796/
000411; identificação de pessoa colectiva n.º 504946463; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 2/311203.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi inscrita a
dissolução e o encerramento da liquidação.

Data: 2 de Dezembro de 2003.

20 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2003903453

VACOVI � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 2690/
930401; identificação de pessoa colectiva n.º 502977884; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/
291203.

Certifico que, por carta datada de 17 de Dezembro de 2003, re-
nunciou à gerência Joaquim Vassalo Ribeiro.

Está conforme o original.

21 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2003903518

SCALCUSTÓDIOS � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 4584/
040106; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/060104.

Certifico que, por escritura de 19 de Dezembro de 2003, lavrada
a fl. 46 do livro n.º 233-F, do 1.º Cartório Notarial de Santarém,
entre João Paulo Pedro Custódio, viúvo, e Paulo Jorge Pedro Custó-
dio, casado com Ana Cristina Ferreira Menino dos Santos Custódio
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sob o regime da comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma SCALCUSTÓDIOS � Construções,
L.da, tem a sua sede no sítio de Andradas de Cima, ao Peso, numa
casa de rés-do-chão, sem número de polícia, freguesia de Marvila,
concelho de Santarém, e durará por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

A gerência pode deslocar livremente a sede social dentro do mes-
mo concelho ou para concelho limítrofe e, bem assim, criar sucur-
sais, filiais ou outras formas locais de representação, em qualquer
parte do território nacional e no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

O objecto social é a construção geral de edifícios. Reparação de
edifícios. Aluguer de máquinas e equipamentos para a construção civil.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas, sendo uma de 3000 euros, per-
tencente ao sócio João Paulo Pedro Custódio, e outra de 2000 eu-
ros, pertencente ao sócio Paulo Jorge Pedro Custódio.

§ 1.º Podem ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao dobro do capital social e na proporção das respectivas
quotas.

§ 2.º Poderão ser feitos suprimentos pelos sócios à sociedade nos
termos e condições a aprovar em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, é exercida pelos sócios João Paulo Pe-
dro Custódio e Paulo Jorge Pedro Custódio, desde já nomeados ge-
rentes, podendo ainda ser exercida por estranhos à sociedade.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade obriga-se validamente em todos os actos e con-
tratos, sejam de que natureza forem, com as assinaturas de dois ge-
rentes.

2 � Fica expressamente vedado aos gerentes obrigar a sociedade
em actos e contratos estranhos ao seu objecto social, designadamente
em nome dela prestar fianças, abonações, aceitar letras de favor e
subscrever livranças, sob pena de os seus contraventores responde-
rem pessoal e solidariamente pelos prejuízos que a infracção oca-
sionar.

ARTIGO 7.º

Nos casos em que a lei não exija outras formalidades, as assem-
bleias gerais são convocadas por cartas registadas, com aviso de re-
cepção e com a antecedência mínima de 15 dias,

Está conforme o original.

21 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2003903496

SANTAGRI � COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS
AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS AGRÍCOLAS E INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 1256/
800513; identificação de pessoa colectiva n.º 500963401; inscrição
n.º 36; número e data da apresentação: 15/311203.

Certifico que, por escritura de 22 de Setembro de 2003, lavrada a
fl. 74 do livro n.º 891-B, do 4.º Cartório Notarial de Lisboa, foi re-
gistado a redução de capital.

Montante da redução: 248 196,85 euros, e foi alterado o contra-
to da sociedade em epígrafe quanto aos artigos 2.º, 5.º, 6.º, n.º 1 do
7.º, 8.º, 9.º, 11.º, o n.º 2 do artigo 12.º, 13.º, 14.º, 15.º, 16.º, 17.º e
18.º, foram eliminados os artigos 19.º a 24.º, que ficaram com a
redacção seguinte:

ARTIGO 2.º

Sede

1 � A sede da sociedade situa-se na Estrada Nacional n.º 114,
Quinta do Mocho, freguesia da Várzea, concelho de Santarém.

2 � Mediante simples deliberação, pode o conselho de gerência
transferir a sede para qualquer outro local do mesmo concelho, ou
para concelho limítrofe.

ARTIGO 5.º

Capital social

O capital social é de 500 000 euros, integralmente realizado, e cor-
respondente a uma quota no valor de 500 000 euros, pertencente à
sócia Entreposto VM � Gestão de Participações Sociais (SGPS), S. A.

ARTIGO 6.º

Prestações suplementares e suprimentos

1 � Poderão ser exigidas prestações suplementares aos sócios até
ao montante global de 1 500 000 euros.

2 � Os sócios poderão prestar suprimentos à sociedade, os quais
serão ou não remunerados, conforme for fixado em assembleia ge-
ral.

ARTIGO 7.º

Cessão de quotas

1 � É livre a cessão, total ou parcial, de quotas entre sócios, seja
qual for a forma porque se opere.

ARTIGO 8.º

Amortização de quotas

1 � A sociedade poderá proceder à amortização de quotas nos
seguintes casos:

a) Por acordo com o seu titular;
b) Quando seja recusado o consentimento de cessão de quota e a

sociedade se proponha amortizá-la;
c) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou de qualquer

outra providência que implique a sua indisponibilidade ou transmis-
são por via judicial;

d) Em caso de falência, insolvência, fusão ou cisão do titular da
quota;

e) Quando o sócio viole gravemente os seus deveres para com a
sociedade, ou por qualquer forma prejudique o seu bom nome e repu-
tação;

f) Quando a sociedade intente qualquer procedimento judicial con-
tra o sócio e este seja condenado.

2 � A amortização depende sempre de deliberação tomada em
assembleia geral, convocada especialmente para o efeito, com os
votos favoráveis representativos da maioria do capital social.

3 � A assembleia geral em que se aprecie a amortização, deverá
ter lugar e deliberar sobre a mesma, nos 120 dias subsequentes àquele
em que a gerência da sociedade teve conhecimento do facto que a
determina.

4 � O preço das amortizações com fundamento nas alíneas a) e
b) do n.º 1 será, respectivamente, o acordado ou o da proposta e o
das amortizações com fundamento nas alíneas c), d), e) e f) o que
resultar da aplicação dos critérios estabelecidos no artigo 235.º do
Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 9.º

Reuniões

1 � Haverá, anualmente, uma reunião ordinária da assembleia
geral, em data não posterior a 31 de Março para, em especial:

a) Discutir, aprovar e ou modificar o balanço;
b) Apreciar a actuação do conselho de gerência;
c) Deliberar, de acordo com o estipulado no artigo 17.º, sobre o

destino dar aos lucros;
d) Eleger os gerentes quando for caso disso.
2 � A convocação da assembleia geral far-se-á por carta regista-

da, com aviso de recepção, dirigida a todos os sócios com uma an-
tecedência não inferior a 10 dias, salvo os casos em que a lei exija
outra forma de convocação.

ARTIGO 11.º

Conselho de gerência

1 � A gestão da sociedade será exercida por um conselho de ge-
rência, constituído por três ou cinco gerentes, conforme deliberado
em assembleia geral que escolherá o respectivo presidente.

2 � Os gerentes são eleitos pelo período de um ano e manter-se-
-ão em exercício até nova eleição pela assembleia geral, podendo
ser reeleitos uma ou mais vezes.
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ARTIGO 12.º

Reuniões

2 � O gerente temporariamente impedido de comparecer (por
motivo justificado) pode fazer-se representar por outro gerente
mediante simples carta ou fax dirigido ao presidente.

ARTIGO 13.º

Competência da gerência

1 � Compete à gerência exercer os mais amplos poderes, repre-
sentando a sociedade em juízo e fora dele, activa e passivamente,
praticando todos os actos tendentes à realização do objecto social,
em especial:

a) Adquirir e alienar bens móveis, assim como obrigá-los por qual-
quer forma;

b) Adquirir bens imóveis, aliená-los por quaisquer actos ou con-
tratos, bem como onerá-los ou constituir sobre eles garantias reais;

c) Negociar com quaisquer instituições de crédito, nomeadamente
bancos, todas e quaisquer operações de financiamento, activas ou
passivas, que entenda necessárias, designadamente contraindo em-
préstimos nos termos, condições e forma que reputar convenientes;

d) Movimentar contas bancárias, depositar e levantar dinheiros,
emitir, aceitar, subscrever e endossar cheques, letras, livranças, ex-
tractos de facturas e outros quaisquer títulos de crédito;

e) Desempenhar as demais funções previstas nestes estatutos ou
na lei;

f) Confessar, desistir ou transigir em quaisquer acções, bem como
comprometer-se em árbitros.

2 � O conselho de gerência poderá delegar num ou mais mem-
bros a totalidade ou parte dos seus poderes e bem assim nomear
mandatários ou procuradores para a prática de determinados actos
ou categoria de actos.

ARTIGO 14.º

Vinculação da sociedade

1 � A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura conjunta de dois gerentes;
b) Pela assinatura de um gerente agindo no uso de poderes delega-

dos;
c) Pela assinatura de um mandatário ou procurador no âmbito do

respectivo mandato.
2 � Para os actos de mero expediente, bastará assinatura de um

gerente.
ARTIGO 15.º

Dispensa de caução

Os gerentes estão dispensados de prestar caução.

ARTIGO 16.º

Exercício social

1 � O exercício social coincide com o ano civil.
2 � O balanço e a conta de resultados fechar-se-ão com a refe-

rência a 31 de Dezembro de cada ano e serão submetidos à aprecia-
ção da assembleia geral ordinária.

ARTIGO 17.º

Resultado do exercício

Os lucros apurados em cada exercício, depois de efectuadas as
provisões tecnicamente aconselháveis, terão a seguinte aplicação:

a) 5 % para o fundo de reserva legal, enquanto não estiver reali-
zado ou sempre que seja necessário reintegrá-lo;

b) O restante, conforme deliberação da assembleia geral.

ARTIGO 18.º

Dissolução da sociedade

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

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

Está conforme o original.

21 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2003903526

COSETRA � MEDIADORA DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 2400/
910731; identificação de pessoa colectiva n.º 500972699; inscrição
n.º 24; número e data da apresentação: 1/301003.

Certifico que, por acta lavrada em 23 de Setembro de 2003, foi
nomeado gerente: Diogo Bettencourt Correia e Ávila.

Está conforme o original.

21 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2003903275

TREVO AZUL � CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO
DE PISCINAS E ESPAÇOS VERDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 4583/
031231; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/311203.

Certifico que, por escritura de 31 de Dezembro de 2003, lavrada,
a fl. 19 do livro n.º 359, do Centro de Formalidades de Empresas de
Lisboa I, entre Ana Margarida Freitas Mendes, solteira, maior, e
Pedro Gonçalo Dourado Bastos, solteiro, maior, foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Trevo Azul � Construção e
Manutenção de Piscinas e Espaços Verdes, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de 16 de Abril, 1, em
Santarém, freguesia de São Salvador, concelho de Santarém.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo a mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação, no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção, comércio, monta-
gem e manutenção de piscinas e espaços verdes.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente subs-
crito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas
iguais do valor nominal de 2500 euros cada uma e uma de cada só-
cio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, a nomear em
assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí for delibe-
rado.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Pedro Gonçalo Dou-
rado Bastos.

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.

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.

21 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2003903461
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CASA SAPIENS, SOLUÇÕES INTELIGENTES
PARA O LAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 4585/
070104; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/070104.

Certifico que, por escritura de 6 de Janeiro de 2004, lavrada a
fl. 105 do livro n.º 128, do Centro de Formalidades de Empresas de
Lisboa II, entre António José Marcelino Trigo, casado com Maria
Salomé Lopes Jordão Trigo sob o regime da comunhão de adquiri-
dos, e João Paulo Pinto Machado Silva, casado com Marina da Con-
ceição Malcata Jóia Silva sob o regime da comunhão de adquiridos,
foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato
seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Casa Sapiens, Soluções Inteli-
gentes para o Lar, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Quinta do Trinado, na Ata-
laia, freguesia de Póvoa da Isenta, concelho de Santarém.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em consultoria, projecto, instala-
ções, formação, investigação, importação, exportação, representa-
ção, comércio por grosso e retalho de produtos e equipamentos de
domótica, electrodomésticos, sistemas de segurança e vídeo vigilân-
cia, equipamento de som e imagem, cablagens e fibra óptica, infor-
mática, electricidade, telecomunicações, energia solar e eólica, sis-
temas de aquecimento e refrigeração. Programação informática.
Prestação de serviços de contabilidade. Avaliação de imóveis.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 10 000 euros e corresponde à soma de
duas quotas iguais, do valor nominal de 5000 euros cada uma e uma
de cada sócio.

Que cada um dos sócios realizou em dinheiro apenas e respectiva-
mente 50 % das suas entradas, devendo o remanescente ser realiza-
do no prazo de dois anos a contar de hoje.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 40 000 euros.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não,
a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remunerada,
conforme aí for deliberado.

2 � Para vincular a sociedade, é necessária a intervenção de dois
gerentes.

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

as obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros 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, prestado por deliberação tomada por maio-
ria, em assembleia geral.

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

Disposição transitória

A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade, pelo que
a gerência poderá praticar em seu nome quaisquer actos e negócios
no âmbito do objecto social e fica, desde já, autorizada a levantar a
totalidade do capital social depositado, a fim de custear as despesas
de constituição e registo da sociedade, aquisição de equipamento e
instalação da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens mó-
veis, imóveis ou direitos, celebrar contratos de arrendamento e lo-
cação financeira mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a
sociedade todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo
que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

21 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2003903470

PASTELARIA MELOY, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 4581/
031229; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/291203.

Certifico que, por escritura de 29 de Dezembro de 2003, lavrada
a fl. 120 do livro n.º 358, do Centro de Formalidades de Empresas
de Lisboa I, entre Manuel Lopes Marques e Maria Fernanda Alves
dos Reis Marques, casados entre si sob o regime da comunhão de
adquiridos, e Carla Sofia dos Reis Marques, solteira, maior, e Pedro
Manuel dos Reis Marques, solteiro, maior, foi constituída a socie-
dade em epígrafe, que se rege pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Pastelaria Meloy, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de D. Afonso Hen-
riques, 51, em Santarém, freguesia de Marvila, concelho de Santa-
rém.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo a mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação, no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em café, pastelaria e cervejaria,
snack-bar.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de quatro
quotas: duas iguais, do valor nominal de 2000 euros cada uma e uma
de cada um dos sócios, Manuel Lopes Marques e Maria Fernanda
Alves dos Reis Marques e duas iguais, do valor nominal de 500 euros
cada uma e uma de cada um dos sócios, Carla Sofia dos Reis Marques
e Pedro Manuel dos Reis Marques.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente a 20 vezes o capital.
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3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, a nomear em
assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí for delibe-
rado.

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios, Manuel Lopes
Marques e Maria Fernanda Alves dos Reis Marques.

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.

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.

15 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2003903348

SEMPRE COR � COMÉRCIO DE TINTAS E MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 4579/
231203; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/231203.

Certifico que, por escritura de 9 de Dezembro de 2003, lavrada a
fl. 120 do livro n.º 126, do Centro de Formalidades de Empresas de
Lisboa II, entre Diogo Cabral Chora Claudino das Neves, solteiro,
maior, e Vítor Claudino Figueiredo Jorge, casado com Maria Teresa
Leal Martins Santos Jorge sob o regime da comunhão de adquiridos,
foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato
seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Sempre Cor � Comércio de
Tintas e Materiais de Construção, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Zona Industrial de Santarém,
Rua do Matadouro Regional, anexo 1, lote 2, Quinta do Mocho,
freguesia de Várzea, concelho de Santarém.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio por grosso, impor-
tação e exportação de tintas, vernizes, esmaltes, colas, produtos de

aplicação de pintura e outros produtos similares daqueles, bem como
materiais de construção e de decoração.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
20 000 euros e corresponde à soma duas quotas, uma de 18 000 eu-
ros, pertencente ao sócio Diogo Cabral Chora Claudino das Neves,
e outra de 2000 euros, pertencente ao sócio Vítor Claudino Figuei-
redo Jorge.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remu-
nerada, conforme aí for deliberado.

2 � Para que a sociedade fique validamente obrigada em todos os
seus actos e contratos, qualquer que seja a responsabilidade que en-
volvem, é necessária e bastante a intervenção e assinatura de dois
gerentes.

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá mediante procuração bastante, constituir
mandatário que a represente em alguns actos relativos ao exercício
da sua actividade.

ARTIGO 8.º

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

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

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

as obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros 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, prestado por deliberação tomada por maio-
ria, em assembleia geral.

2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no
balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou 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, nos termos da alínea d) do
n.º 1 deste artigo, 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 9.º

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

ARTIGO 10.º

A sociedade dissolve-se nos casos previstos na lei, sendo a li-
quidação e partilha efectuada de acordo com a deliberação dos
sócios.
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Disposição transitória

A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade, pelo que
a gerência poderá praticar em seu nome quaisquer actos e negócios
no âmbito do objecto social e fica, desde já, autorizada a levantar a
totalidade do capital social depositado, a fim de custear as despesas
de constituição e registo da sociedade, aquisição de equipamento e
instalação da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens mó-
veis, imóveis ou direitos, celebrar contratos de arrendamento e lo-
cação financeira mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a
sociedade todos os actos praticados pela gerência, naquele período,
logo que matriculada.

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2003903321

LOJA DAS TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 2681/
930301; identificação de pessoa colectiva n.º 502963077; inscrição
n.º 19; número e data da apresentação: 4/301203.

Certifico que, por escritura de 1 de Outubro de 2003, lavrada a
fl. 22 v.º do livro n.º 213-C, do 2.º Cartório Notarial de Santarém,
foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe quanto ao artigo,
aditado 8.º, que ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 8.º

Os sócios poderão deliberar a exigibilidade de prestações suple-
mentares até ao montante do capital social.

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

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2003903364

SANTOS & NUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 4580/
031223; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/231203.

Certifico que, por escritura de 22 de Outubro de 2003, lavrada a
fl. 68 do livro n.º 162-F, do 2.º Cartório Notarial de Santarém, en-
tre Filinto da Silva Santos e Maria José Silva Nunes, casados entre si
sob o regime da comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Santos & Nunes, L.da, e tem a sua
sede social na Rua da Viscondessa Andaluz, sem número de polícia,
na vila e freguesia de Pernes, concelho de Santarém.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto avicultura e suinicultura; co-
mércio a retalho de artigos de ouro e prata.

2 � No exercício da sua actividade social, a sociedade pode par-
ticipar no capital social de outras sociedades, ainda que com objecto
social diferente, associando-se a quaisquer agrupamentos complemen-
tares de empresas, associações em participação ou consórcio ou en-
tidades de natureza semelhante, e participar na sua administração e
fiscalização.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 eu-
ros, uma de cada um dos sócios Filinto da Silva Santos e Maria José
Silva Nunes dos Santos.

ARTIGO 4.º

1 � Podem ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao décuplo do capital social e na proporção das respec-
tivas quotas.

2 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que
esta carecer, nos termos e condições que vierem a ser acordados em
assembleia geral.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas entre sócios é livre, feita porém a favor de
estranhos, dependerá do consentimento prévio da sociedade, à qual
fica reservado, em primeiro lugar, e seguidamente aos sócios, o di-
reito de preferência.

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade será exercida por ambos os sócios, que
desde já ficam nomeados gerentes, com dispensa de caução e com
ou sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 7.º

Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos, se-
jam de que natureza forem, basta a assinatura de um só gerente.

ARTIGO 8.º

Os gerentes poderão delegar, por procuração, uns nos outros po-
deres de gerência, e a própria sociedade, do mesmo modo, poderá
constituir mandatários.

ARTIGO 9.º

Fica a sociedade com a faculdade de amortizar a quota ou quotas
que sejam objecto de penhora, arresto, arrolamento, apreensão judi-
cial ou administrativa, pelo valor nominal respectivo.

ARTIGO 10.º

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

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2003903330

BRASPLANTA � VIVEIROS DE PLANTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 4174/
011108; identificação de pessoa colectiva n.º 505801124; inscrições
n.os 5, 6 e 7; números e datas das apresentações: 7/271103 e 5/
221203.

Certifico que, por escritura de 17 de Novembro de 2003, lavrada
a fl. 41 do livro n.º 165-F, do 2.º Cartório Notarial de Santarém, foi
nomeado gerente: Licínio Afonso Duarte Pereira e, foi aumentado
o capital, e alterado o contrato da sociedade em epígrafe, quanto
aos artigos 4.º, 5.º e 9.º, que ficaram com a redacção constante:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
210 000 euros e corresponde à soma de três quotas, uma de
126 000 euros, pertencente ao sócio Licínio Afonso Duarte Perei-
ra, uma de 63 000 euros, pertencente ao sócio Ordélio Lopes da Silva,
e outra de 21 000 euros, pertencente à sócia Rita de Cássia Matos
Ribeiro.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, em juízo e fora dele, activa ou passiva-
mente, dispensada de caução e com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, fica a pertencer aos sócios, Ordélio
Lopes da Silva e Licínio Afonso Duarte Pereira, desde já nomeados
gerentes.

§ único. Para que a sociedade fique validamente obrigada em to-
dos os seus actos e contratos, quaisquer que sejam a responsabilidade
que envolvam, é necessária a assinatura conjunta dos dois gerentes.

ARTIGO 9.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que a mesma
carecer, nas condições a fixar em assembleia geral, e igualmente
poderão ser feitas à caixa social prestações suplementares de capi-
tal, até ao décuplo do capital social.

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

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2003903313
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OBRITEJO � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3266/
970313; identificação de pessoa colectiva n.º 503870196; inscrição
n.º 5; números e data das apresentações: 8, 9 e 10/221203.

Certifico que, por escritura de 10 de Dezembro de 2003, lavrada
a fl. 110 do livro n.º 167-F, do 2.º Cartório Notarial de Santarém,
foi aumentado, redenominado o capital e alterado o contrato da
sociedade em epígrafe, quanto aos artigos 1.º, 3.º e aditado o 8.º, que
ficaram com a redacção constante:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de OBRITEJO � Sociedade
de Construções, L.da, e tem a sua sede na Rua do Coronel Fonseca,
sem número de polícia, no lugar de Carneiria, freguesia de Várzea,
concelho de Santarém.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
100 000 euros e corresponde à soma de duas quotas, uma do valor
nominal de 95 000 euros, pertencente ao sócio José Carlos Pires Pa-
checo, e outra de 5000 euros, pertencente à sócia Maria Leopoldina
Pires Pacheco.

ARTIGO 8.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que a mesma
carecer, nas condições a fixar em assembleia geral, e igualmente
poderão ser feitas à caixa social prestações suplementares de capi-
tal, até ao décuplo do capital social.

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

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2003903305

IMOBILIÁRIA 1945 � GESTÃO DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 4578/
031222; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/221203.

Certifico que, por escritura de 3 de Dezembro de 2003, lavrada a
fl. 35 do livro n.º 231-F, do 1.º Cartório Notarial de Santarém, en-
tre José Manuel da Graça Gaspar, casado com Maria de Lurdes Abran-
tes da Silva Gaspar sob o regime da comunhão de adquiridos, e Alcindo
da Silva Rodrigues, casado com Maria da Piedade Cordeiro da Silva
sob o regime da comunhão geral, e Inês Silva Gaspar, solteira, maior,
e Pedro Graça Rodrigues, solteiro, maior, e Cristina Graça Rodri-
gues, solteira, maior, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � É constituída a sociedade comercial por quotas com a firma
Imobiliária 1945 � Gestão de Imóveis, L.da, que se rege pelos pre-
sentes estatutos e pela demais legislação aplicável.

2 � A duração da sociedade é por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede em Santarém, na Avenida de José
Saramago, 9, 4.º, direito, freguesia de São Nicolau, concelho de San-
tarém, podendo a gerência transferi-la para qualquer outro local den-
tro do mesmo concelho ou concelhos limítrofes.

2 � A gerência poderá criar ou extinguir, sem dependência de
qualquer deliberação dos sócios, sucursais, agências, delegações ou
outras formas de representação social.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto social a aquisição, alienação e ges-
tão de bens imóveis.

ARTIGO 4.º

O capital social é de 50 000 euros e encontra-se integralmente
realizado em dinheiro, correspondendo às seguintes quotas:

a) Uma quota com o valor nominal de 13 750 euros, pertencente
ao sócio José Manuel da Graça Gaspar;

b) Uma quota com o valor nominal de 11 500 euros, pertencente
ao sócio Alcindo da Silva Rodrigues.

c) Uma quota com o valor nominal de 8250 euros, pertencente à
sócia Inês Silva Gaspar;

d) Uma quota com o valor nominal de 8250 euros, pertencente
ao sócio Pedro Graça Rodrigues;

e) Uma quota com o valor nominal de 8250 euros, pertencente à
sócia Cristina Graça Rodrigues.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá exigir de cada um dos sócios prestações suple-
mentares de capital até ao montante equivalente ao valor nominal
das quotas de que seja titular.

ARTIGO 6.º

1 � A administração da sociedade, bem como a sua representa-
ção em juízo e fora dele, activa ou passivamente, ficarão a cargo da
gerência, que poderá ser exercida por não sócios.

2 � A gerência será exercida por três gerentes, ficando desde já
nomeados os sócios fundadores José Manuel da Graça Gaspar e Alcindo
da Silva Rodrigues, e a não sócia Graça Maria Madeira da Graça
Rodrigues, casada, natural da freguesia de São Nicolau, concelho de
Santarém, residente na Avenida do Brasil, Edifício Scalabis, 5.º, es-
querdo, em Santarém.

3 � Os sócios poderão limitar a duração do exercício do manda-
to dos gerentes que forem eleitos para suceder aos ora nomeados.

4 � A gerência poderá ser remunerada se os sócios assim o deli-
berarem.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade obriga-se com a intervenção de dois gerentes,
excepto nos actos de mero expediente, para os quais basta a inter-
venção de um gerente.

2 � Para efeitos do número anterior, consideram-se actos de
mero expediente todos aqueles cujo valor não exceda, mensalmen-
te, 10 % do capital social.

3 � A gerência não é competente para prestar garantias reais ou
pessoais em nome da sociedade, podendo apenas fazê-lo em cumpri-
mento de deliberação unânime dos sócios representativos da totali-
dade do capital social.

4 � A gerência poderá constituir mandatários da sociedade para
a prática de determinados actos ou categoria de actos.

ARTIGO 8.º

1 � A cessão de quotas a terceiros ficará dependente do consen-
timento da sociedade.

2 � No caso de cessão onerosa a terceiros, é atribuído aos sócios
não cedentes direito de preferência, a exercer nos termos gerais.

3 � A constituição de usufruto sobre quotas fica igualmente su-
jeita ao consentimento da sociedade.

ARTIGO 9.º

As assembleias gerais serão convocadas, quando for o caso, por
qualquer um dos gerentes, com uma antecedência mínima de 20 dias.

ARTIGO 10.º

As normas legais dispositivas, de natureza supletiva, poderão ser
derrogadas por deliberação dos sócios.

Está conforme o original.

13 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2003903283

VILA NOVA DA BARQUINHA

POLICLÍNICA DE ANTÓNIO VALENTE � CENTRO
MÉDICO VILA NOVA DA BARQUINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova da Barquinha. Matrí-
cula n.º 11/900308; identificação de pessoa colectiva n.º 502303042;
data: 24 de Junho de 2003.

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

28 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Cristina
Cachado Núncio dos Santos. 2001853319
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AMMG � MANUTENÇÃO INDUSTRIAL,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova da Barquinha. Matrí-
cula n.º 148/010226; identificação de pessoa colectiva n.º 505351498;
data: 17 de Junho de 2003.

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

28 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Cristina
Cachado Núncio dos Santos. 2001853289

AUTO TÁXI FERREIRA & FLOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova da Barquinha. Matrí-
cula n.º 48/920114; identificação de pessoa colectiva n.º 502674393;
data: 24 de Junho de 2003.

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

28 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Cristina
Cachado Núncio dos Santos. 2001853300

RECLAMO 2000 � ARTIGOS PUBLICITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova da Barquinha. Matrí-
cula n.º 136/000512; identificação de pessoa colectiva n.º 504933221;
data: 25 de Junho de 2003.

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

28 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Cristina
Cachado Núncio dos Santos. 2000303684

SOCIEDADE DE REFRIGERANTES BAÍA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova da Barquinha. Matrí-
cula n.º 70/580529; identificação de pessoa colectiva n.º 500268304;
data: 25 de Junho de 2003.

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

30 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Cristina
Cachado Núncio dos Santos. 2001853270

TÉCNICINCO � ASSISTÊNCIA TÉCNICA
DE ELECTRODOMÉSTICOS DO ENTRONCAMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova da Barquinha. Matrí-
cula n.º 102/960718; identificação de pessoa colectiva n.º 503678651;
data: 23 de Junho de 2003.

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

11 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Cristina
Cachado Núncio dos Santos. 2001853262

SETÚBAL
ALMADA

REGO & REGO � PADARIA, PASTELARIA
E CHARCUTARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8148/
960206; identificação de pessoa colectiva n.º 503603236; data do
depósito: 23102002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Justino Pereira Gonçalves
Santos. 2001156227

INFORBARRAS � ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 6056/
910516; identificação de pessoa colectiva n.º 502587741; data do
depósito: 22072002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

13 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Jus-
tino Pereira Gonçalves Santos. 2000969208

AIRES QUARESMA � ESCRITÓRIO TÉCNICO
DE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 1910/
790605; identificação de pessoa colectiva n.º 500864110; data do
depósito: 22072002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

15 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Jus-
tino Pereira Gonçalves Santos. 2000969194

MAGICUMBRA � SOLUÇÕES INFORMÁTICAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 9826/
280799; data do depósito: 28062002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

15 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Jus-
tino Pereira Gonçalves Santos. 2000969569

CLÍNICA MÉDICA DENTÁRIA ODISSEIA
DR.A ELISABETE ROSADO FAUSTINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 9764/
990621; identificação de pessoa colectiva n.º 504398091; data do
depósito: 28062002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

15 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Jus-
tino Pereira Gonçalves Santos. 2000969550

MESOCLÍNICA � PRÁTICAS CLÍNICAS
DE AMBULATÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 9653/
080699; identificação de pessoa colectiva n.º 504390473; data do
depósito: 28062002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

16 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Jus-
tino Pereira Gonçalves Santos. 2000969542

LOBATO & RODRIGUES � REPRESENTAÇÕES
DE MARROQUINARIA E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 9427/
981106; identificação de pessoa colectiva n.º 504730010; data do
depósito: 28062002.
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Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

15 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Jus-
tino Pereira Gonçalves Santos. 2000969534

RIBEIRO & FORTE, SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 9380/
980930; identificação de pessoa colectiva n.º 504672738; data do
depósito: 28062002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

15 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Jus-
tino Pereira Gonçalves Santos. 2000969526

FISIOPRAGAL, PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
MÉDICOS E PARAMÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 9341/
980922; identificação de pessoa colectiva n.º 504480383; data do
depósito: 28062002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

15 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Jus-
tino Pereira Gonçalves Santos. 2000969518

A MESA DE XANGAI � ACTIVIDADES
HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 6727/
931006; identificação de pessoa colectiva n.º 502918071; data do
depósito: 31072002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

15 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Jus-
tino Pereira Gonçalves Santos. 2000968880

INTERDIDÁCTICA � EQUIPAMENTOS DIDÁCTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 9336/
980814; identificação de pessoa colectiva n.º 504434438; data do
depósito: 28062002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

15 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Jus-
tino Pereira Gonçalves Santos. 2000969500

ALVES TRIGO � INSTALAÇÕES ESPECIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 10 434/
21092000; identificação de pessoa colectiva n.º 505100690; data do
depósito: 30072002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

15 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Jus-
tino Pereira Gonçalves Santos. 2000968864

JONIFAS CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 9614/
990325; data do depósito: 30072002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

15 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Jus-
tino Pereira Gonçalves Santos. 2000968856

TÁXIS AMADEU & MADEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 7915/
950802; identificação de pessoa colectiva n.º 500495572; data do
depósito: 30072002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

15 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Jus-
tino Pereira Gonçalves Santos. 2000968848

LEIRIAO & FILHOS � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 7191/
940104; identificação de pessoa colectiva n.º 503132624; data do
depósito: 30072002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

15 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Jus-
tino Pereira Gonçalves Santos. 2000968830

COMPANHIA DO OCEANO � ADMINISTRAÇÃO
DE CONDOMÍNIOS E CONSULTORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Identificação de pes-
soa colectiva n.º 504710168; inscrição n.º 3; número e data da apre-
sentação: 2/20031121.

Certifico que, com relação à sociedade supra-referida, foi regista-
do o seguinte:

Dissolução e encerramento de liquidação.
Data da aprovação das contas: 25 de Agosto de 2003.

2 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Bea-
triz Henriques Passão Fortio. 1000249225

CARWEB � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 10 997/
20010918; identificação de pessoa colectiva n.º 504600508; data do
depósito: 15072002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

21 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Jus-
tino Pereira Gonçalves Santos. 1000249224

DIVERANDA � EQUIPAMENTOS ELECTRÓNICOS
DE DIVERSÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8139-A/
960131; identificação de pessoa colectiva n.º 505604020; data do
depósito: 30072002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

15 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Jus-
tino Pereira Gonçalves Santos. 2000968821

ÂNGELO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 697/
630520; identificação de pessoa colectiva n.º 500021236; data do
depósito: 17072002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

15 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Jus-
tino Pereira Gonçalves Santos. 2000968813
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CLÍNICA MÉDICO DENTÁRIA DA RENOVAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 7820/
950511; identificação de pessoa colectiva n.º 503426040; data do
depósito: 17072002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

15 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Jus-
tino Pereira Gonçalves Santos. 2000968805

INOPEX � CANALIZAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 9847/
060899; identificação de pessoa colectiva n.º 503870161; data do
depósito: 17072002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

15 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Jus-
tino Pereira Gonçalves Santos. 2000968791

VITASIL � ALIMENTOS E DIETÉCTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 3921/
860212; identificação de pessoa colectiva n.º 501641815; data do
depósito: 17072002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

15 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Jus-
tino Pereira Gonçalves Santos. 2000968775

SOTECNO GAIO SOCIEDADE INDUSTRIAL
TECNO-ELÉCTRICA DE BACELOS DE GAIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 4021/
800620; identificação de pessoa colectiva n.º 500978123; data do
depósito: 17072002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

15 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Jus-
tino Pereira Gonçalves Santos. 2000968767

SOCIEDADE DE TÁXIS OS PICANÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 7754/
950227; identificação de pessoa colectiva n.º 500476179; data do
depósito: 22102003.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2002.

14 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Jus-
tino Pereira Gonçalves Santos. 2006393324

KALCIOMANIA, COMÉRCIO DE MATERIAL
DESPORTIVO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 10 713/
16042001; data do depósito: 19072002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

15 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Jus-
tino Pereira Gonçalves Santos. 2000969070

COTINVAL � COMÉRCIO DA MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 3737/
070285; identificação de pessoa colectiva n.º 501520600; data do
depósito: 19072002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

15 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Jus-
tino Pereira Gonçalves Santos. 2000969062

ALMIRAGEM � SOCIEDADE DE COMÉRCIO
DE OBRAS DE ARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 815/
961120; identificação de pessoa colectiva n.º 503795429; data do
depósito: 19072002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

15 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Jus-
tino Pereira Gonçalves Santos. 2000969054

NOGUEIRA & MATIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 7007/
930817; identificação de pessoa colectiva n.º 502352523; data do
depósito: 19072002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

15 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Jus-
tino Pereira Gonçalves Santos. 2000969046

FILIPE & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 5366/
890505; identificação de pessoa colectiva n.º 502154810; data do
depósito: 19072002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

15 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Jus-
tino Pereira Gonçalves Santos. 2000969038

SULMARQUES � COMÉRCIO DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 10 747/
20010424; data do depósito: 19072002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

15 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Jus-
tino Pereira Gonçalves Santos. 2000969020

AUTO TÁXI, FARRICA & CARMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 10 597/
20010123; identificação de pessoa colectiva n.º 505258447; data do
depósito: 19072002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

15 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Jus-
tino Pereira Gonçalves Santos. 2000969011
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VALENTE, ALMEIDA & SEIXAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 7584/
941117; data do depósito: 19072002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

15 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Jus-
tino Pereira Gonçalves Santos. 2000969003

DEMOLITA SOCIEDADE DE OPERADORES
E CONSULTORES DE EXPLOSIVOS CIVIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 3264/
820401; identificação de pessoa colectiva n.º 501267654; data do
depósito: 18072002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

15 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Jus-
tino Pereira Gonçalves Santos. 2000968996

MARIA MIQUELINA S. N. SOUSA UVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 11 136/
17022001; data do depósito: 16072002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

15 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Jus-
tino Pereira Gonçalves Santos. 2000968988

FLATTER � EMPRESA DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8993/
971223; identificação de pessoa colectiva n.º 504063448; data do
depósito: 16072002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

15 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Jus-
tino Pereira Gonçalves Santos. 2000968970

CRUZ & FORTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 1152/
711009; identificação de pessoa colectiva n.º 500080895; data do
depósito: 16072002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

15 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Jus-
tino Pereira Gonçalves Santos. 2000968961

ESPADA & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 2129/
801120; identificação de pessoa colectiva n.º 500994889; data do
depósito: 16072002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

15 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Jus-
tino Pereira Gonçalves Santos. 2000968953

CARVALHO & DANTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 10 124/
24032000; data do depósito: 01082002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

15 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Jus-
tino Pereira Gonçalves Santos. 2000968945

HORIZONTAL OCEANO � EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 6366/
920320; identificação de pessoa colectiva n.º 500833462; data do
depósito: 01082002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

15 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Jus-
tino Pereira Gonçalves Santos. 2000968937

ALEXANDRE & SILVA � COMÉRCIO
DE PRONTO A VESTIR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 12 209/
20031126; identificação de pessoa colectiva n.º 506775828; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 2/06112003.

Certifico que foi constituída a sociedade supra-referida, cujos es-
tatutos são os seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Alexandre & Silva � Comércio
de Pronto a Vestir, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de António Andrade,
lote 1157, bloco A, 3, na freguesia da Charneca de Caparica, conce-
lho de Almada.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo a mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação, no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em comércio de pronto-a-vestir.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas: uma do
valor nominal de 1700 euros, pertencente ao sócio Artur Jorge Sil-
va da Encarnação e duas do valor nominal de 1750 euros cada, per-
tencentes uma a cada um dos sócios Rui Manuel Pereira Alexandre
e Tiago Manuel Martinez de Seabra.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 5000 euros.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, a nomear em
assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí for delibe-
rado.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Artur Jorge Sil-
va da Encarnação e Rui Manuel Pereira Alexandre.

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;
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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-
gitimamos;

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.

11 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Helena Cris-
tina Cordeiro Mesquita. 2001158157

ELETROURGENTE � INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 12 208/
20031126; identificação de pessoa colectiva n.º 506772047; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 1/26112003.

Certifico que por Ary Keller Junior foi constituída a sociedade
supra-referida, cujos estatutos são os seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ELETROURGENTE � Instala-
ções Eléctricas, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Manuel da Fonseca, 4,
1.º, direito, freguesia de Charneca de Caparica, concelho de Almada.

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 prestação de serviços de monta-
gens, manutenção e instalações eléctricas e electrónicas e comércio
de produtos relacionados à actividade descrita.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao
sócio único ou a não sócios, a qual poderá não ser remunerada con-
forme 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.

11 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Helena Cris-
tina Cordeiro Mesquita. 2000966683

EDITORIAL ALPHA ET OMEGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 10 187/
03072000; identificação de pessoa colectiva n.º 503742970; data do
depósito: 01082002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

15 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Jus-
tino Pereira Gonçalves Santos. 2000968929

RAPITÁXIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8397/
960821; identificação de pessoa colectiva n.º 503742970; data do
depósito: 31072002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

15 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Jus-
tino Pereira Gonçalves Santos. 2000968910

DINA T. M. B. SOUSA � EQUIPAMENTO
DE LABORATÓRIO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 10 861/
19062001; data do depósito: 31072002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

15 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Jus-
tino Pereira Gonçalves Santos. 2000968902

SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS MINERVA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 715/
630809; identificação de pessoa colectiva n.º 500514119; data do
depósito: 12072002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

21 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Jus-
tino Pereira Gonçalves Santos. 2001156057

NELSON & VICTOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 3329/
820705; identificação de pessoa colectiva n.º 501354255; data do
depósito: 12072002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

21 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Jus-
tino Pereira Gonçalves Santos. 2001156049

PRISMET � QUADROS ELÉCTRICOS, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8146/

960202; identificação de pessoa colectiva n.º 503680770; data do
depósito: 12072002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

21 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Jus-
tino Pereira Gonçalves Santos. 2001156030
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VVS � COMPLEXO DE CONFECÇÕES E TÊXTEIS
DO SUL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 2175/
160381; identificação de pessoa colectiva n.º 501149767; data do
depósito: 12072002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

21 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Jus-
tino Pereira Gonçalves Santos. 2001156022

NOVEDITE � EDIÇÕES E PUBLICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8821/
970722; identificação de pessoa colectiva n.º 972976060; data do
depósito: 11072002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

21 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Jus-
tino Pereira Gonçalves Santos. 2001156014

QUEIRÓS MARTINS � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 10 356/
26062000; data do depósito: 23102002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

21 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Jus-
tino Pereira Gonçalves Santos. 1000249262

NUNES & NUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 331/
571029; identificação de pessoa colectiva n.º 500204489; data do
depósito: 31052002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

21 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Jus-
tino Pereira Gonçalves Santos. 2001157169

PAPELARIA MAMICA � IVONE, CABRAL & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 6517/
920707; identificação de pessoa colectiva n.º 502821981; data do
depósito: 03062002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

21 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Jus-
tino Pereira Gonçalves Santos. 2001157150

DANTAS & AFONSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 3834/
850926; identificação de pessoa colectiva n.º 501556532; data do
depósito: 03062002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

21 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Jus-
tino Pereira Gonçalves Santos. 2001157142

NORMAINSTAL � SERVIÇOS ELÉCTRICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 891/
971009; identificação de pessoa colectiva n.º 504026003; data do
depósito: 03062002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

21 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Jus-
tino Pereira Gonçalves Santos. 2001157126

I. L. M. � SOCIEDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 65 116/
920706; identificação de pessoa colectiva n.º 502854120; data do
depósito: 03062002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

21 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Jus-
tino Pereira Gonçalves Santos. 2001157118

BRAGA & ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 10 427/
02022000; data do depósito: 03062002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

21 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Jus-
tino Pereira Gonçalves Santos. 2001157100

ELECTRO INSTALADORA MODERNA
DO LARANJEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 328/
731121; identificação de pessoa colectiva n.º 500344620; data do
depósito: 03062002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

21 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Jus-
tino Pereira Gonçalves Santos. 2001157096

ÓSCAR II � SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 10 822/
31052001; data do depósito: 03062002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

21 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Jus-
tino Pereira Gonçalves Santos. 2001157088

ÓSCAR � COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 7317/
940407; identificação de pessoa colectiva n.º 503181560; data do
depósito: 03062002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

21 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Jus-
tino Pereira Gonçalves Santos. 2001157070

JOAQUIM MARQUES � PERITAGENS E REGULAÇÃO
DE SINISTROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 9356/
980819; identificação de pessoa colectiva n.º 504434098; data do
depósito: 03062002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

21 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Jus-
tino Pereira Gonçalves Santos. 2001157061
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HENRIGRÁFICA � ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 6321/
920218; identificação de pessoa colectiva n.º 502731101; data do
depósito: 03062002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

21 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Jus-
tino Pereira Gonçalves Santos. 2001157053

GONÇALVES E FARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 1033/
190270; identificação de pessoa colectiva n.º 500215111; data do
depósito: 04062002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

21 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Jus-
tino Pereira Gonçalves Santos. 2001157045

GUERREIRO & CARDOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 6644/
921023; identificação de pessoa colectiva n.º 502880260; data do
depósito: 04062002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

21 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Jus-
tino Pereira Gonçalves Santos. 2001157037

LHM � CONSULTORIA DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 9420/
981130; identificação de pessoa colectiva n.º 504538608; data do
depósito: 06062002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

21 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Jus-
tino Pereira Gonçalves Santos. 2001157010

EDIALMADA � CONSTRUÇÕES SEVERINO
GUERREIRO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 3350/
820812; identificação de pessoa colectiva n.º 501304940; data do
depósito: 06062002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

21 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Jus-
tino Pereira Gonçalves Santos. 2001156995

GUERIBE � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 9909/
240999; identificação de pessoa colectiva n.º 504669168; data do
depósito: 06062002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

21 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Jus-
tino Pereira Gonçalves Santos. 2001156987

ELECTROISOLA � BORRACHAS E ACESSÓRIOS
DO LARANJEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 1442/
750205; identificação de pessoa colectiva n.º 500344647; data do
depósito: 06062002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

21 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Jus-
tino Pereira Gonçalves Santos. 2001156979

SAUDILABOR � COLHEITA DE ANÁLISES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 3404/
821116; identificação de pessoa colectiva n.º 501330810; data do
depósito: 13032002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

14 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Jus-
tino Pereira Gonçalves Santos. 2000964770

ANÍBAL LOUREIRO & VICTOR LOUREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 10 545/
13122000; identificação de pessoa colectiva n.º 502450169; data do
depósito: 22072002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

15 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Jus-
tino Pereira Gonçalves Santos. 1000249267

MITREX � TERRAPLANAGENS E CONSTRUÇÃO
CIVIL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 9873/
990812; data do depósito: 23102002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

21 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Jus-
tino Pereira Gonçalves Santos. 1000249261

BOUTIQUE JOELNE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 5784/
900817; identificação de pessoa colectiva n.º 502450169; data do
depósito: 22072002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

21 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Jus-
tino Pereira Gonçalves Santos. 1000249266

ANABELA TOMAZINHO � COMÉRCIO
DE TÊXTEIS-LAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 10 944/
16072001; data do depósito: 23102002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

21 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Jus-
tino Pereira Gonçalves Santos. 1000249265

MARCO & MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8148/
960206; identificação de pessoa colectiva n.º 505035758; data do
depósito: 23102002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

21 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Jus-
tino Pereira Gonçalves Santos. 1000249264
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DATALOGUS � COMÉRCIO DE PRODUTOS
INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 9455/
981124; identificação de pessoa colectiva n.º 504734687; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 1/20031217.

Certifico que foi registado o seguinte:
Dissolução e encerramento de liquidação.
Data da aprovação das contas: 30 de Setembro de 2003.

 A Escriturária Superior, Maria Beatriz Henriques Passão Fortio.
1000249259

ONE FRIEND EDITORA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 11 981/
20031126; identificação de pessoa colectiva n.º 505160129; aver-
bamento n.º 2 à inscrição n.º 8 e inscrição n.º 15; números e data das
apresentações: 5 e 8/26112003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Pelo averbamento n.º 2 à inscrição 8, foi registada a cessação de
funções do gerente José Manuel Baptista Mendonça, por renúncia,
de 17 de Setembro de 2003.

Pela inscrição n.º 15 foi alterado parcialmente o pacto quanto ao
n.º 2 do artigo 3.º e n.os 2 e 4 do artigo 4.º, o qual ficou com a se-
guinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em
dinheiro e nos diversos valores do activo conforme escrituração e
corresponde à soma de duas quotas iguais, do valor nominal de
2500 euros, uma de cada um dos sócios José Pedro Ribeiro Ramalho
e Ana Paula de Jesus Figueiredo Nunes.

ARTIGO 4.º

2 � A sociedade obriga-se mediante e assinatura de dois gerentes.
4 � Ficam desde já designados gerentes os sócios José Pedro Ri-

beiro Ramalho e Ana Paula de Jesus Figueiredo Nunes

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

11 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Helena Cris-
tina Cordeiro Mesquita. 1000249256

IMPORFRUTOS � COMÉRCIO DE FRUTAS
TROPICAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 12 222/
20031210; identificação de pessoa colectiva n.º 501877932; inscri-
ção n.º 18; número e data da apresentação: 7/20031210.

Certifico que foi registado a alteração do pacto quanto ao ar-
tigo 1.º, n.º 1, ficando com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma IMPORFRUTOS � Comércio
de Frutas Tropicais, L.da, e tem a sua sede na Rua da Rainha Santa
Isabel, 2, rés-do-chão, D, freguesia de Cova da Piedade, concelho de
Almada.

O texto completo do contrato social, na sua redacção actualiza-
da, ficou depositado na pasta respectiva.

30 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Bea-
triz Henriques Passão Fortio. 1000249255

ROSA DE SHARON � CENTRO DE DEPILAÇÃO
ELÉCTRICA E ESTÉTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 10 831/
28072000; data do depósito: 19072002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

15 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Jus-
tino Pereira Gonçalves Santos. 2000969089

CLÍNICA OFTALMOLÓGICA DR. WALTER
RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 6181/
911031; identificação de pessoa colectiva n.º 502658045; data do
depósito: 11072002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

14 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Jus-
tino Pereira Gonçalves Santos. 2000969887

VIA PARIS � CABELEIREIRO, PRONTO A VESTIR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 6912/
930603; data do depósito: 11072002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

17 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Jus-
tino Pereira Gonçalves Santos. 2000969879

PROMOPLUS MARKETING E MERCHANDISING,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 7176/
931221; identificação de pessoa colectiva n.º 503120758; data do
depósito: 11072002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

14 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Jus-
tino Pereira Gonçalves Santos. 2000969860

SANTOS & ROCHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 5109/
080988; identificação de pessoa colectiva n.º 502031557; data do
depósito: 11072002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

14 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Jus-
tino Pereira Gonçalves Santos. 2000969852

OBRANOVA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 2107/
800918; identificação de pessoa colectiva n.º 501059571; data do
depósito: 11072002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

14 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Jus-
tino Pereira Gonçalves Santos. 2000969844

SHARK COMUNICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 11 189/
12112001; data do depósito: 11072002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

14 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Jus-
tino Pereira Gonçalves Santos. 2000969836
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TECNITELA � MÁQUINAS E MATERIAIS
PARA ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 1898/
790511; identificação de pessoa colectiva n.º 500866813; data do
depósito: 10072002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

14 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Jus-
tino Pereira Gonçalves Santos. 2000969828

SOCIEDADE DE TÁXIS LOPES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 2213/
810522; identificação de pessoa colectiva n.º 500970793; data do
depósito: 10072002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

14 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Jus-
tino Pereira Gonçalves Santos. 2000969810

BIZWAY � GESTÃO DE CONSULTORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 11 082/
20112001; data do depósito: 10072002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

14 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Jus-
tino Pereira Gonçalves Santos. 2000969801

RIQUEZA DA BEIRA � COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 10 590/
19012001; identificação de pessoa colectiva n.º 505003228; data do
depósito: 10072002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

14 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Jus-
tino Pereira Gonçalves Santos. 2000969780

GESTANDRE � SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 10 590/
19012001; data do depósito: 10072002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

14 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Jus-
tino Pereira Gonçalves Santos. 2000969771

IMOBILIÁRIA QUINTA DAS CONSELHEIRAS, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 10 113/

170100; data do depósito: 10072002

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

14 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Jus-
tino Pereira Gonçalves Santos. 2000969763

DIGISIS � SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 5589/
900130; identificação de pessoa colectiva n.º 502317175; data do
depósito: 22072002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

15 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Jus-
tino Pereira Gonçalves Santos. 2000969135

ALPICONTA � GABINETE TÉCNICO
DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 2148/
140181; identificação de pessoa colectiva n.º 501167761; data do
depósito: 28062002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

15 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Jus-
tino Pereira Gonçalves Santos. 2000969445

COSTA & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 228/
510723; identificação de pessoa colectiva n.º 501252746; data do
depósito: 23072002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

15 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Jus-
tino Pereira Gonçalves Santos. 2000969437

AMADEU, SILVA E VERÍSSIMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 372/
590804; identificação de pessoa colectiva n.º 500192240; data do
depósito: 23072002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

15 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Jus-
tino Pereira Gonçalves Santos. 2000969429

J. R. GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 491/
601018; identificação de pessoa colectiva n.º 500917442; data do
depósito: 23072002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

15 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Jus-
tino Pereira Gonçalves Santos. 2000969410

FÁBRICA DE CONFEITARIAS E PASTELARIA
DRAGÃO VERMELHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 576/
610228; identificação de pessoa colectiva n.º 500105464; data do
depósito: 23072002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

15 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Jus-
tino Pereira Gonçalves Santos. 2000969402

CAFÉ CARAMBOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 895/
670702; identificação de pessoa colectiva n.º 500052840; data do
depósito: 23072002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

15 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Jus-
tino Pereira Gonçalves Santos. 2000969399
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QUARESMA & QUARESMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 1676/
770712; identificação de pessoa colectiva n.º 500674159; data do
depósito: 23072002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

15 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Jus-
tino Pereira Gonçalves Santos. 2000969380

VIEIRA DA ROCHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 4380/
051187; identificação de pessoa colectiva n.º 501895526; data do
depósito: 22072002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

15 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Jus-
tino Pereira Gonçalves Santos. 2000969178

VICTOR � EMPREENDIMENTOS URBANOS
E TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 5123/
880922; identificação de pessoa colectiva n.º 502041366; data do
depósito: 22072002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

15 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Jus-
tino Pereira Gonçalves Santos. 2000969160

CENTRO DE ASSISTÊNCIA A COMPUTADORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 9757/
150699; data do depósito: 19072002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

15 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Jus-
tino Pereira Gonçalves Santos. 2000969127

MARKETINGESTE � GESTÃO E CONSULTADORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 6040/
910430; identificação de pessoa colectiva n.º 502667966; data do
depósito: 19072002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

15 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Jus-
tino Pereira Gonçalves Santos. 2000969119

SALÃO DE CABELEIREIRO ILDA & ERMELINDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 3947/
040486; identificação de pessoa colectiva n.º 501651853; data do
depósito: 19072002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

15 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Jus-
tino Pereira Gonçalves Santos. 2000969097

MARTINS & ARMANDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 2150/
800116; identificação de pessoa colectiva n.º 501127838; data do
depósito: 21062002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

21 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Jus-
tino Pereira Gonçalves Santos. 2001157193

MANIES � RESTAURANTE, SNACK-BAR
E GELADARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 3474/
830302; identificação de pessoa colectiva n.º 501362762; data do
depósito: 21062002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

21 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Jus-
tino Pereira Gonçalves Santos. 2001157185
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