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1740-(5)

4. Empresas  Registo comercial
Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram
depositados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à
prestação de contas do ano de 2001.

FARO
FARO

FAROBRA  CONSTRUÇÕES, L.DA
Sede: Rua do Jornal Correio do Sul, 39, rés-do-chão, direito, Faro
Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 931/
770622; identificação de pessoa colectiva n.º 500667926;
data: 20020627.
Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram
depositados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à
prestação de contas do ano de 2001.
9 de Novembro de 2002.  A Escriturária Superior, Maria João
de Jesus do Carmo Belo.
2001199902

FOTO SUL, L.DA
Sede: Centro Comercial Horta, loja 16, Sé, Faro
Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3302/
950602; identificação de pessoa colectiva n.º 503429678;
data: 20020729.
Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram
depositados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à
prestação de contas do ano de 2001.

9 de Novembro de 2002.  A Escriturária Superior, Maria João
de Jesus do Carmo Belo.
2000278485

GUERREIRO & CONTREIRAS, L.DA
Sede: Rua de José Joaquim de Moura, 17, Faro
Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1610/
831215; identificação de pessoa colectiva n.º 501448640;
data: 20020626.
Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram
depositados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à
prestação de contas do ano de 2001.
9 de Novembro de 2002.  A Escriturária Superior, Maria João
de Jesus do Carmo Belo.
2000278493

TRANSPORTES ALCOUTENEJOS, L.DA
Sede: Rua do Coronel António dos Santos Fonseca, 24,
3.º, esquerdo, Faro

9 de Novembro de 2002.  A Escriturária Superior, Maria João
de Jesus do Carmo Belo.
2001195940

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3010/
930616; identificação de pessoa colectiva n.º 503012718;
data: 20020717.

ANÍBAL DE SOUSA BEJA, L.DA

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram
depositados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à
prestação de contas do ano de 2001.

Sede: Rua do Dr. Francisco de Sousa Vaz, 26, Faro
Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 2505/
900627; identificação de pessoa colectiva n.º 502411481;
data: 20020626.

9 de Novembro de 2002.  A Escriturária Superior, Maria João
de Jesus do Carmo Belo.
2000278183

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram
depositados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à
prestação de contas do ano de 2001.

SOCIEDADE AGRÍCOLA DO CASAL DO TOJO, S. A.

9 de Novembro de 2002.  A Escriturária Superior, Maria João
de Jesus do Carmo Belo.
2000278434

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1750/
851029; identificação de pessoa colectiva n.º 501620990;
data: 20020724.

VIRGÍLIO REIS  TRANSPORTES DE MERCADORIAS, L.DA

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram
depositados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à
prestação de contas do ano de 2001.

Sede: sítio do Besouro, Conceição, Faro
Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4027/
991007; identificação de pessoa colectiva n.º 504513400;
data: 20020626.

Sede: Largo do Mercado, 25, 2.º, Faro

9 de Novembro de 2002.  A Escriturária Superior, Maria João
de Jesus do Carmo Belo.
2001195982

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram
depositados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à
prestação de contas do ano de 2001.

HABIBRITUS  SOCIEDADE DE PROMOÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

9 de Novembro de 2002.  A Escriturária Superior, Maria João
de Jesus do Carmo Belo.
2000278507

Sede: Rua Projectada à Guilherme Centazzi, Edifício Habibritus,
rés-do-chão, Sé, Faro

CONSTRUÇÕES DA BALAIA, L.DA
Sede: Rua do Dr. Manuel de Arriaga, pavilhão comercial, loja 7,
Faro
Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 923/
770524; identificação de pessoa colectiva n.º 500637776;
data: 20020701.

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3948/
990407; identificação de pessoa colectiva n.º 504524194;
data: 20020626.
Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram
depositados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à
prestação de contas do ano de 2001.
16 de Novembro de 2002.  A Escriturária Superior, Maria João
de Jesus do Carmo Belo.
2000278248

1740-(6)
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LUISAUTO  PARQUES DE ESTACIONAMENTO AUTO, L.DA

MINUPOLIS, CONSULTORES, L.DA

Sede: Rua do Dr. Manuel de Arriaga, pavilhão comercial, loja 4,
Sé, Faro

Sede: Rua de Gago Coutinho, 8-A, São Pedro, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 2304/
890623; identificação de pessoa colectiva n.º 502196351;
data: 20020701.
Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram
depositados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à
prestação de contas do ano de 2001.
9 de Novembro de 2002.  A Escriturária Superior, Maria João
de Jesus do Carmo Belo.
2001192088

MINSHALL & MINSHALL  SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA
Sede: Rua do Dr. João Vicente de Brito,
Santa Bárbara de Nexe, Faro
Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1994/
870921; identificação de pessoa colectiva n.º 501881425;
data: 20020701.
Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram
depositados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à
prestação de contas do ano de 2001.

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3412/
960125; identificação de pessoa colectiva n.º 503566667;
data: 20020628.
Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram
depositados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à
prestação de contas do ano de 2001.
9 de Novembro de 2002.  A Escriturária Superior, Maria João
de Jesus do Carmo Belo.
2001194358

FARJACTO  AUTO-LAVAGENS, L.DA
Sede: Rua de Faro, 16, 1.º, Estoi, Faro
Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4287/
20001129; identificação de pessoa colectiva n.º 505140535;
data: 20020628.
Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram
depositados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à
prestação de contas do ano de 2001.
9 de Novembro de 2002.  A Escriturária Superior, Maria João
de Jesus do Carmo Belo.
2001194340

9 de Novembro de 2002.  A Escriturária Superior, Maria João
de Jesus do Carmo Belo.
2001194331

GRACIETE & ASSOCIADOS  SOCIEDADE DE ÓPTICA, L.DA
C. SANTOS (ALGARVE)  COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE AUTOMÓVEIS, L.DA
Sede: Estrada Nacional 125, Vale da Venda, Faro

Sede: Rua Ivens, 24 e 26, Faro
Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 2582/901024;
identificação de pessoa colectiva n.º 502445343; data: 20020722.

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1520/
821130; identificação de pessoa colectiva n.º 501333410;
data: 20020911.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram
depositados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à
prestação de contas do ano de 2001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram
depositados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à
prestação de contas do ano de 2001.

9 de Novembro de 2002.  A Escriturária Superior, Maria João
de Jesus do Carmo Belo.
2001194382

9 de Novembro de 2002.  A Escriturária Superior, Maria João
de Jesus do Carmo Belo.
2001194315

INTERIORES (SUL), MOBILIÁRIO E DECORAÇÕES, L.DA
Sede: Rua de Cândido Guerreiro, 9-A, Sé, Faro
Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 2108/
880707; identificação de pessoa colectiva n.º 502005548;
data: 20020627.
Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram
depositados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à
prestação de contas do ano de 2001.
9 de Novembro de 2002.  A Escriturária Superior, Maria João
de Jesus do Carmo Belo.
2001194307

CONSULTALGARVE  CONSULTORES
DE ORGANIZAÇÃO, GESTÃO E INFORMÁTICA DO ALGARVE, L.DA
Sede: Estrada Nacional 125, lote 1, rés-do-chão, São Pedro,
Faro
Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 2125/
880811; identificação de pessoa colectiva n.º 502021888;
data: 20020729.
Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram
depositados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à
prestação de contas do ano de 2001.
9 de Novembro de 2002.  A Escriturária Superior, Maria João
de Jesus do Carmo Belo.
2001194374

NUNO & ANA INFANTE, L.DA

FLORES DE AMENDOEIRA, COMÉRCIO DE FLORES, L.DA

Sede: Avenida de 5 de Outubro, 29, Faro

Sede: Rua do Bocage, 124, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4274/
20001030; identificação de pessoa colectiva n.º 505167093;
data: 20020628.

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1775/
860306; identificação de pessoa colectiva n.º 501638660;
data: 20020705.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram
depositados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à
prestação de contas do ano de 2001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram
depositados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à
prestação de contas do ano de 2001.

9 de Novembro de 2002.  A Escriturária Superior, Maria João
de Jesus do Carmo Belo.
2001194293

16 de Novembro de 2002.  A Escriturária Superior, Maria João
de Jesus do Carmo Belo.
2001190905
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ORLANDINO SANTOS & FONSECA, L.DA

ILUMINOFAR, L.DA

Sede: Rua da Boavista, 45, Faro

Sede: Rua de Castilho, 34-A, rés-do-chão, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 2855/
920603; identificação de pessoa colectiva n.º 502780134;
data: 20020717.

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 2664/
910405; identificação de pessoa colectiva n.º 502532408;
data: 20020725.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram
depositados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à
prestação de contas do ano de 2001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram
depositados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à
prestação de contas do ano de 2001.

16 de Novembro de 2002.  A Escriturária Superior, Maria João
de Jesus do Carmo Belo.
2001198426

9 de Novembro de 2002.  A Escriturária Superior, Maria João
de Jesus do Carmo Belo.
2001196008

JÚLIO FRANCO  CONTABILISTAS, L.DA

GRÁFICA OSSONOBA, L.DA
Sede: Rua de Vasco da Gama, 47, Estoi, Faro
Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 2579/
901018; identificação de pessoa colectiva n.º 502120371;
data: 20020717.
Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram
depositados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à
prestação de contas do ano de 2001.
16 de Novembro de 2002.  A Escriturária Superior, Maria João
de Jesus do Carmo Belo.
2001190913

SPS  SOCIEDADE DE PNEUS DO SUL, L.

DA

Sede: Rua de Manuel Belmarço, 10, 2.º, Sé, Faro
Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4143/
20000331; identificação de pessoa colectiva n.º 504904450;
data: 20020625.
Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram
depositados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à
prestação de contas do ano de 2001.
16 de Novembro de 2002.  A Escriturária Superior, Maria João
de Jesus do Carmo Belo.
2001190875

CRITÉRIOS CRIATIVOS II  MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua de Frederico Lecor, 6 e 8, Faro

Sede: Estrada da Penha, edifício Ninho de Empresas,
gabinete 12, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4193/
20000711; identificação de pessoa colectiva n.º 505072890;
data: 20020621.

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4267/
20001018; identificação de pessoa colectiva n.º 505113473;
data: 20020628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram
depositados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à
prestação de contas do ano de 2001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram
depositados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à
prestação de contas do ano de 2001.

16 de Novembro de 2002.  A Escriturária Superior, Maria João
de Jesus do Carmo Belo.
2001198400

BETEU  INDÚSTRIAS TÉRMICAS, L.DA
Sede: Estrada do Aeroporto, Montenegro, Faro
Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 2422/
900213; identificação de pessoa colectiva n.º 502309016;
data: 20020621.
Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram
depositados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à
prestação de contas do ano de 2001.
16 de Novembro de 2002.  A Escriturária Superior, Maria João
de Jesus do Carmo Belo.
2001195931

VÍTOR & TERESA SIMPLÍCIO, L.DA

16 de Novembro de 2002.  A Escriturária Superior, Maria João
de Jesus do Carmo Belo.
2000278256

EVA  TRANSPORTES, S. A.
Sede: Avenida da República, 5, Faro
Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 2647/
910311; identificação de pessoa colectiva n.º 502536071;
data: 20020510.
Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram
depositados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à
prestação de contas do ano de 2001.
23 de Novembro de 2002.  A Escriturária Superior, Maria João
de Jesus do Carmo Belo.
2000279287

AEROLIMPA  LIMPEZA DE AERONAVES, L.DA

Sede: Lagos e Relvas, Estoi, Faro

Sede: Rua das Orquídeas, lote 23, Urbanização Monte Branco,
Gambelas, São Pedro, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 2559/
900918; identificação de pessoa colectiva n.º 502427299;
data: 20020725.

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 2166/
881028; identificação de pessoa colectiva n.º 502057424;
data: 20020304.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram
depositados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à
prestação de contas do ano de 2001.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram
depositados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à
prestação de contas do ano de 2001.

9 de Novembro de 2002.  A Escriturária Superior, Maria João
de Jesus do Carmo Belo.
2001195923

23 de Novembro de 2002.  A Escriturária Superior, Maria João
de Jesus do Carmo Belo.
2000279341
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GALRITO & CAVACO, L.DA

Sede: Rua de Aboim Ascenção, 16, São Pedro, Faro
Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 656/
701130; identificação de pessoa colectiva n.º 500123551; inscrição
n.º 6; número e data da apresentação: 14/20020325.
Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuada
a redenominação e renominalização com aumento de capital e
alteração do pacto social.
Montante do reforço: 602 410$.
Capital: 5000 euros, tendo sido alterado o artigo 3.º, que passou a
ter a seguinte redacção:
ARTIGO 3.º
O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas: uma de 2500 euros, pertencente
ao sócio António Cavaco Pereira, e outra, de 2500 euros, pertencente
à sócia Rosália Lucas dos Ramos Pereira.
Foi depositado o contrato actualizado.
22 de Novembro de 2002.  A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Coelho Rita do Carmo Neto
2000120245

SANVILA  PROJECTOS E CONSTRUÇÃO, L.DA
Sede: Rua de Sotto Mayor, 5, São Pedro, Faro
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Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuada
a redenominação e renominalização com aumento de capital e
alteração do pacto social.
Montante do reforço: 602 410$.
Capital: 5000 euros, tendo sido alterado o artigo 4.º, que passou a
ter a seguinte redacção:
ARTIGO 4.º
O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
por ambos os sócios, é de 5000 euros e corresponde à soma de duas
quotas iguais, de 2500 euros cada, pertencentes aos sócios Paulo Jorge
Monteiro de Almeida e Vanda Isabel Rocha Pinheiro.
Foi depositado o contrato actualizado.
22 de Novembro de 2002.  A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Coelho Rita do Carmo Neto
2000120202

PIRES & SANTOS, L.DA
Sede: Rua de Ataíde de Oliveira, 86, rés-do-chão, Sé, Faro
Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1525/
830103; identificação de pessoa colectiva n.º 501344497; inscrição
n.º 14; número e data da apresentação: 23/20020325.
Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
nomeação para gerente de Manuel Fernandes Gonçalves, casado, e
Brian Joseph Evans, casado, a partir de 15 de Dezembro de 2002.

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1920/
870324; identificação de pessoa colectiva n.º 501788439;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 44/20020327.

22 de Novembro de 2002.  A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Coelho Rita do Carmo Neto
2000120962

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi averbada a
deslocação de sede para a Rua de Sotto Mayor, 5, São Pedro.

EMENINI  IMOBILIÁRIA, L.DA

Foi depositado o contrato actualizado.

Sede: Rua de António Cabreira, 7, São Pedro, Faro

25 de Outubro de 2001.  A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Coelho Rita do Carmo Neto
2000120229

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3990/
990623; identificação de pessoa colectiva n.º 504500210; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 143/20020327.

JOSÉ MIROBALDO, L.DA

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
alteração parcial do contrato, quanto aos artigos 4.º e 5.º, que passaram
a ter a seguinte redacção:

Sede: Rua de José de Matos, 77, Faro

ARTIGO 4.º

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1382/
811102; identificação de pessoa colectiva n.º 501212370; inscrição
n.º 7; número e data da apresentação: 39/20020328.

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, no valor
nominal de 5000 euros, pertencendo uma a cada uma das sócias, Maria
Rosa Cameirão Gaspar Boto e Anabela Cameirão Gaspar Boto.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuada
a redenominação e renominalização com aumento de capital e
alteração do pacto social.
Montante do reforço: 602 410$.
Capital: 5000 euros, tendo sido alterado o artigo 3.º, que passou a
ter a seguinte redacção:
ARTIGO 3.º
O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em
dinheiro, e corresponde a duas quotas iguais, de 2500 euros cada,
pertencentes a cada um dos sócios.
Foi depositado o contrato actualizado.

ARTIGO 5.º
1  A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, pertence ao não sócio Joaquim
António Gaspar Boto, desde já nomeado gerente.
2  É suficiente a assinatura de um gerente para vincular a
sociedade.
3  A sociedade não poderá ser obrigada em actos e contratos
estranhos ao objecto social, tais como fianças, abonações, letras de
favor e outros semelhantes.
Foi depositado o contrato actualizado.

22 de Novembro de 2002.  A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Coelho Rita do Carmo Neto
2000120210

28 de Novembro de 2002.  A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Coelho Rita do Carmo Neto
2000120750

CASANOVA & CÉSAR, L.DA

HERLANDER CABEÇADAS  CONTABILIDADE
E ADMINISTRAÇÃO, L.DA

Sede: Rua do Capitão José Vieira Branco, lote 21, 1.º, direito,
Sé, Faro

Sede: Largo do Terreiro do Bispo, 1, rés-do-chão, direito, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3655/
970711; identificação de pessoa colectiva n.º 503914886; inscrição
n.º 8; número e data da apresentação: 38/20020328.

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 2657/
910322; identificação de pessoa colectiva n.º 502580003; inscrição
n.º 10; número e data da apresentação: 29/20011106.
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Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuada
a redenominação e renominalização com aumento de capital e
alteração do pacto social.
Montante do reforço: 582 410$.
Capital: 5000 euros, tendo sido alterado o artigo 4.º, que passou a
ter a seguinte redacção:
ARTIGO 4.º

22 de Novembro de 2002.  A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Coelho Rita do Carmo Neto
2000120318

O capital social, integralmente realizado já em dinheiro, é de
5000 euros e é formado por duas quotas iguais, de valor nominal de
2500 euros, pertencendo uma a cada um dos sócios, Herlander Bolas
Cabeçadas Angélico e Ana Mateus Matoso Carapucinha.

GESTIFI  GESTÃO, CONTABILIDADE E FISCALIDADE, L.DA

Foi depositado o contrato actualizado.

nominal de 3625 euros, pertencente ao sócio, e outra de valor
nominal de 1375 euros, pertencente à sócia Zélia Maria de Sousa
Martins Correia.
Foi depositado o contrato actualizado.

Sede: Rua do Alportel, 39, São Pedro, Faro

22 de Novembro de 2002.  A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Coelho Rita do Carmo Neto
2000120270

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3184/
940926; identificação de pessoa colectiva n.º 503264105; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 90/20011227.

REI DO PEIXE, COMÉRCIO DE PEIXE, L.DA

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuada
a redenominação com aumento de capital e alteração do pacto social.
Montante do reforço: 602 410$.
Capital: 5000 euros, tendo, em consequência, sido alterado o
artigo 3.º, que passou a ter a seguinte redacção:

Sede: Arneiro, Patacão, Faro
Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 2741/
911127; identificação de pessoa colectiva n.º 502653647; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 5/20020322.
Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuada
a redenominação e renominalização com aumento de capital e
alteração do pacto social.
Montante do reforço: 602 410$.
Capital: 5000 euros, tendo sido alterado o artigo 3.º, que passou a
ter a seguinte redacção:
ARTIGO 3.º
O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde a duas quotas, dos valores de 2500 euros
cada, pertencendo uma ao sócio Rui Manuel de Jesus Rodrigues e outra
à sócia Dulce Perpétua Custódia Rodrigues.
Foi depositado o contrato actualizado.
22 de Novembro de 2002.  A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Coelho Rita do Carmo Neto
2000120296

TACLALGARVE  MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, L.DA
Sede: Largo do Carmo, 46, Faro
Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 2814/
920401; identificação de pessoa colectiva n.º 502738138; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 2/20020311.
Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
dissolução e encerramento da liquidação, tendo sido aprovadas as contas
em 21 de Dezembro de 2001.
22 de Novembro de 2002.  A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Coelho Rita do Carmo Neto
2000120288

C. A. S. O. B., COMÉRCIO ALIMENTAR SERVIÇOS
E ORGANIZAÇÃO DE BANQUETES, L.DA
Sede: sítio do Chelote, caixa postal 543 Z, Conceição de Faro,
Faro

ARTIGO 3.º
O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em dinheiro,
e correspondente à soma de três quotas iguais, pertencente uma a cada
um dos sócios, Célia Maria Correia Mendes dos Santos, Carlos Francisco
Graça da Glória e Ana Isabel da Palma Rodrigues Vieira.
Foi depositado o contrato actualizado.
20 de Novembro de 2002.  A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Coelho Rita do Carmo Neto
2000120415

ZAVULA  MODAS, L.DA
Sede: Estrada da Penha, 59, Sé, Faro
Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3199/
941104; identificação de pessoa colectiva n.º 503287822; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 122/20011227.
Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuada
a redenominação e renominalização com aumento de capital e
alteração do pacto social.
Montante do reforço: 602 410$.
Capital: 5000 euros, tendo, em consequência, sido alterado o
artigo 3.º, que passou a ter a seguinte redacção:
ARTIGO 3.º
O capital social, integralmente realizado já em dinheiro, é de
5000 euros e é formado por duas quotas, de valor nominal de
2500 euros, pertencendo, respectivamente, aos sócios Mariana Mestre
Jorge Gonçalves e Maria Odete de Carvalho Santos.
Foi depositado o contrato actualizado.
27 de Novembro de 2002.  A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Coelho Rita do Carmo Neto
2000120393

EDEN-MAR  EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS
DO GARRÃO, L.DA
Sede: Quinta do Eucalipto, lote 27, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3337/
950801; identificação de pessoa colectiva n.º 503459844; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 30/20020318.

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1625/
840214; identificação de pessoa colectiva n.º 501715037; inscrição
n.º 8; número e data da apresentação: 45/20011211.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuada
a redenominação e renominalização com aumento de capital e
alteração do pacto social.
Montante do reforço: 602 410$.
Capital: 5000 euros, tendo sido alterado o artigo 4.º, que passou a
ter a seguinte redacção:
ARTIGO 4.º

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi efectuada a
redenominação com aumento de capital e alteração do pacto social.
Montante do reforço: 333$.
Capital: € 3492, tendo, em consequência, sido alterado o artigo 3.º,
que passou a ter a seguinte redacção:

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma de valor

1  O capital social, integralmente realizado em dinheiro, já
entrado na caixa social, é do montante de 13 968 euros, dividido em

3.º
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quatro quotas iguais, no valor de 3492 euros cada uma, pertencendo
uma a cada sócio.
Foi depositado o contrato actualizado.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram
depositados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à
prestação de contas do ano de 2001.

20 de Novembro de 2002.  A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Coelho Rita do Carmo Neto
2000120954

16 de Novembro de 2002.  A Escriturária Superior, Maria João
de Jesus do Carmo Belo.
2000278337

ASSISTGARBE  ASSISTÊNCIA TÉCNICA
A EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, L.DA

CONCEIÇÃO MARQUES, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Brito Cabreira, 41, Faro

Sede: Estrada de Santa Bárbara de Nexe, 32, Patacão,
São Pedro, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 2391/
891214; identificação de pessoa colectiva n.º 502265965; inscrição
n.º 11; número e data da apresentação: 23/20011212.

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4494/
20010912; identificação de pessoa colectiva n.º 505755939;
data: 20020621.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi efectuada a
redenominação para euros, aumento de capital social e alteração do
pacto social.
Montante do reforço: 2410$.
Capital: 5000 euros, tendo, em consequência, sido alterado o
artigo 3.º, que passou a ter a seguinte redacção:

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram
depositados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à
prestação de contas do ano de 2001.
16 de Novembro de 2002.  A Escriturária Superior, Maria João
de Jesus do Carmo Belo.
2000278426

ARTIGO 3.º
O capital social é de 5000 euros, integralmente já realizado em dinheiro,
e corresponde a duas quotas: uma de valor nominal de 4000 euros,
pertencendo ao sócio Cesário do Carmo Brás, e outra de valor nominal de
1000 euros, pertencendo ao sócio José Carlos Cabaça Cardoso.
Foi depositado o contrato actualizado.

NASCIFRIO  MÁQUINAS E ACESSÓRIOS
PARA REFRIGERAÇÃO, L.DA
Sede: Praceta do Maestro João Veiga, 6, São Pedro, Faro

14 de Agosto de 2002.  A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Coelho Rita do Carmo Neto
2000120199

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 2110/
880712; identificação de pessoa colectiva n.º 502007001;
data: 20020628.

MENDONÇA & SANTOS, L.DA

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram
depositados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à
prestação de contas do ano de 2001.

Sede: Bordeira, Santa Bárbara de Nexe, Faro
Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1576/
830523; identificação de pessoa colectiva n.º 501398295; inscrição
n.º 10; número e data da apresentação: 1/20020918.
Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
alteração parcial do contrato quanto ao artigo 3.º, que passou a ter a
seguinte redacção:
ARTIGO 3.º
O capital social, integralmente realizado, é de 250 000 euros e
corresponde à soma de duas quotas iguais, no valor nominal de
125 000 euros cada, pertencendo uma a cada um dos sócios, João
Martins dos Santos e José Martinho dos Santos.
Foi depositado o contrato actualizado.
21 de Novembro de 2002.  A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Coelho Rita do Carmo Neto
2000120253

HERMIPIMPÃO  MINIMERCADO, L.DA
Sede: Rua da Misericórdia, 18 e 20, rés-do-chão, Faro

16 de Novembro de 2002.  A Escriturária Superior, Maria João
de Jesus do Carmo Belo.
2000278400

ROMÃO & PINTO, RADIADORES, L.DA
Sede: Virgílios, Sé, Faro
Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3259/
950213; identificação de pessoa colectiva n.º 503351768;
data: 20020717.
Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram
depositados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à
prestação de contas do ano 2001.
16 de Novembro de 2002.  A Escriturária Superior, Maria João
de Jesus do Carmo Belo.
2000278299

LOUÇÃO FILHO, L.DA
Sede: Rua de Santo António, 135, rés-do-chão, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 2612/910111;
identificação de pessoa colectiva n.º 502483571; data: 20020716.

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1097/
790220; identificação de pessoa colectiva n.º 500824290;
data: 20020708.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram
depositados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à
prestação de contas do ano de 2001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram
depositados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à
prestação de contas do ano 2001.

16 de Novembro de 2002.  A Escriturária Superior, Maria João
de Jesus do Carmo Belo.
2000278345

16 de Novembro de 2002.  A Escriturária Superior, Maria João
de Jesus do Carmo Belo.
2000278388

PAIXÃO COSTA, L.DA
Sede: Rua Projectada à Estrada da Penha, lote 3, 7.º, esquerdo, Faro
Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1052/780824;
identificação de pessoa colectiva n.º 500785759; data: 20020712.

ELECTRO-PALMEIRO, L.DA
Sede: Rua do Dr. Manuel de Arriaga, 5, 3.º, Faro
Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3357/
950921; identificação de pessoa colectiva n.º 503487864;
data: 20020711.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram
depositados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à
prestação de contas do ano 2001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram
depositados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à
prestação de contas do ano 2001.

16 de Novembro de 2002.  A Escriturária Superior, Maria João
de Jesus do Carmo Belo.
2000278370

16 de Novembro de 2002.  A Escriturária Superior, Maria João
de Jesus do Carmo Belo.
2000278310

FORMOSUL ALGARVE  FORMULÁRIOS EM CONTÍNUO, L.DA

ALVES  COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Sede: Rua da Cidade Bolama, lote F, 5.º, esquerdo, Faro

Sede: Outeiro, Conceição de Faro, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3965/
990503; identificação de pessoa colectiva n.º 504659561;
data: 20020712.

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3336/
950728; identificação de pessoa colectiva n.º 503459828;
data: 20020717.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram
depositados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à
prestação de contas do ano 2001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram
depositados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à
prestação de contas do ano 2000.

16 de Novembro de 2002.  A Escriturária Superior, Maria João
de Jesus do Carmo Belo.
2000278361

16 de Novembro de 2002.  A Escriturária Superior, Maria João
de Jesus do Carmo Belo.
2000278302

HORA CONTEMPORANEUS  COMÉRCIO DE RELÓGIOS
E OURIVESARIA, L.DA

JORGE FERNANDES, SERRALHARIA CIVIL, L.DA

Sede: Urbanização Jardins do Alto, lote 25, Sé, Faro
Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4347/
20010302; identificação de pessoa colectiva n.º 505359952;
data: 20020712.
Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram
depositados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à
prestação de contas do ano 2001.
16 de Novembro de 2002.  A Escriturária Superior, Maria João
de Jesus do Carmo Belo.
2000278353

Sede: Campinas, Conceição de Faro, Faro
Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 2240/
890307; identificação de pessoa colectiva n.º 502117605;
data: 20020717.
Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram
depositados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à
prestação de contas do ano 2001.
16 de Novembro de 2002.  A Escriturária Superior, Maria João
de Jesus do Carmo Belo.
2000278280

REFRIGERANTES QUINTÓDIO, L.DA

V. M. R.  REDES INFORMÁTICAS, L.DA

Sede: Estrada do Aeroporto, Gambelas, Faro

Sede: Edifício Oásis, 10-A, Estrada Nacional n.º 125,
Pontes de Marchil, São Pedro, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 822/
750807; identificação de pessoa colectiva n.º 500401080;
data: 20020724.
Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram
depositados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à
prestação de contas do ano 2001.
9 de Novembro de 2002.  A Escriturária Superior, Maria João
de Jesus do Carmo Belo.
2000278191

PREDINEXE  SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA,
UNIPESSOAL, L.DA
Sede: Casa das Palmeiras, Quinta dos Cavalos,
sítio dos Gorjões, Santa Bárbara de Nexe, Faro
Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3780/
980325; identificação de pessoa colectiva n.º 504100033;
data: 20020717.
Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram
depositados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à
prestação de contas do ano 2001.
16 de Novembro de 2002.  A Escriturária Superior, Maria João
de Jesus do Carmo Belo.
2000278329

AJMAJA  PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE, L.DA
Sede: Avenida de 5 de Outubro, 55, rés-do-chão, direito, Faro
Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3920/
990203; identificação de pessoa colectiva n.º 504472240;
data: 20020626.

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4371/
20010406; identificação de pessoa colectiva n.º 505402920;
data: 20020717.
Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram
depositados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à
prestação de contas do ano 2001.
16 de Novembro de 2002.  A Escriturária Superior, Maria João
de Jesus do Carmo Belo.
2000278213

CORDEIRO & FILHOS, L.DA
Sede: Sítio do Arneiro, freguesia de São Pedro, Faro
Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3873/
981007; identificação de pessoa colectiva n.º 504271466;
data: 20020628.
Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram
depositados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à
prestação de contas do ano 2001.
16 de Novembro de 2002.  A Escriturária Superior, Maria João
de Jesus do Carmo Belo.
200027872

BUÉ DE IDEIAS  EDIÇÕES PERSONALIZADAS,
UNIPESSOAL, L.DA
Sede: Rua das Hortências, lote F, loja 1, Gambelas, Montenegro, Faro
Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4077/
991223; data: 20020704.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram
depositados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à
prestação de contas do ano 2001.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram
depositados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à
prestação de contas do ano 2001.

16 de Novembro de 2002.  A Escriturária Superior, Maria João
de Jesus do Carmo Belo.
2000278264

23 de Novembro de 2002.  A Escriturária Superior, Maria João
de Jesus do Carmo Belo.
2000279333

S. G. P. L.  COMÉRCIO DE VESTUÁRIO E CALÇADO, L.DA

LUÍS FILIPE ELOY ALELUIA, L.DA

Sede: Praça de Alexandre Herculano, 35, 2.º, frente, Sé, Faro

Sede: Rua de Vale de Carneiros, lote A/B, rés-do-chão,
posterior, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4120/
20000222; identificação de pessoa colectiva n.º 504805371;
data: 20020626.
Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram
depositados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à
prestação de contas do ano 2001.
23 de Novembro de 2002.  A Escriturária Superior, Maria João
de Jesus do Carmo Belo.
2000279376

CONCEIÇÃO  RESTAURANTES E BARES, L.DA
Sede: Rua de Camilo Castelo Branco, 6, Sé, Faro
Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3242/950111;
identificação de pessoa colectiva n.º 503332275; data: 20020626.
Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram
depositados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à
prestação de contas do ano 2001.
23 de Novembro de 2002.  A Escriturária Superior, Maria João
de Jesus do Carmo Belo.
2000279384

CONSTRUÇÕES SANTO ANTÓNIO DO ALTO, FARO, L.DA
Sede: Rua de Sotto Mayor, 3-A, São Pedro, Faro
Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1421/
820224; identificação de pessoa colectiva n.º 501267220;
data: 20020601.
Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram
depositados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à
prestação de contas do ano 2001.
23 de Novembro de 2002.  A Escriturária Superior, Maria João
de Jesus do Carmo Belo.
2000279392

FARÓPTICA, L.

DA

Sede: Gaveto da Rua de José Estêvão
com a Rua de Baptista Lopes, 81/83, rés-do-chão, Faro
Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 2471/900508;
identificação de pessoa colectiva n.º 502355006; data: 20020626.
Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram
depositados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à
prestação de contas do ano 2001.
23 de Novembro de 2002.  A Escriturária Superior, Maria João
de Jesus do Carmo Belo.
200279325

ISOLALGARVE  COMPANHIA DE ISOLAMENTOS
DO ALGARVE, L.DA
Sede: Rua de Rodrigues Davim, 38, rés-do-chão, Faro
Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 9126/770426;
identificação de pessoa colectiva n.º 500647470; data: 20020626.

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3411/
960119; identificação de pessoa colectiva n.º 503563226;
data: 20020626.
Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram
depositados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à
prestação de contas do ano 2001.
23 de Novembro de 2002.  A Escriturária Superior, Maria João
de Jesus do Carmo Belo.
2000279350

A CASA DA AVÓ  ACTIVIDADES DE TEMPOS LIVRES, L.DA
Sede: Rua de João de Deus, 24, Sé, Faro
Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3512/
960925; identificação de pessoa colectiva n.º 503727962; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 49/20020328.
Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuada
a redenominação e renominalização com aumento de capital e
alteração do pacto social.
Montante do reforço: 602 410$.
Capital: 5000 euros, tendo, em consequência, sido alterado o
artigo 2.º, que passou a ter a seguinte redacção:
ARTIGO 2.º
O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma, de valor nominal
de 4750 euros, pertencente à sócia Josefina Maria de Mendonça Saias,
e outra, de valor nominal de 250 euros, pertencente à sócia Maria
Marta Viegas de Mendonça Saias.
Foi depositado o contrato actualizado.
27 de Novembro de 2002.  A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Coelho Rita do Carmo Neto.
2000120300

SÉRGIO & ARMANDO, L.DA
Sede: Sítio de Chelote, Conceição, Faro
Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3110/
940331; identificação de pessoa colectiva n.º 503165662; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 46/20000504.
Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuada
a redenominação e renominalização com aumento de capital e
alteração do pacto social.
Montante do reforço: 602 410$.
Capital: 5000 euros, tendo, em consequência, sido alterado o
artigo 3.º, que passou a ter a seguinte redacção:
ARTIGO 3.º
O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado e subscrito
em dinheiro, dividido em duas quotas, no igual valor nominal de
2500 euros, ambas pertencentes ao sócio Sérgio Fonseca Cheles.
Foi depositado o contrato actualizado.
27 de Novembro de 2002.  A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Coelho Rita do Carmo Neto.
2000120334
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JOSÉ MARIA DA CONCEIÇÃO, SERVIÇOS
DE CONTABILIDADE, L.DA
Sede: Outeiro, Conceição, Faro
Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 2698/
910708; identificação de pessoa colectiva n.º 502588934; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 52/20020108.
Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuada
a redenominação e renominalização com aumento de capital e
alteração do pacto social.
Montante do reforço: 602 410$.
Capital: 5000 euros, tendo, em consequência, sido alterado o
artigo 4.º, que passou a ter a seguinte redacção:
ARTIGO 4.º
O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais, de 25000 euros, uma de
cada sócio.
Foi depositado o contrato actualizado.
27 de Novembro de 2002.  A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Coelho Rita do Carmo Neto.
2000120342
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2  Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 50 vezes o valor do capital social.
3  Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.
ARTIGO 4.º
1  A gerência da sociedade compete a todos os sócios que, desde
já, ficam nomeados gerentes, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral.
2  Para a sociedade ficar obrigada, em todos os seus actos e
contratos, é necessária a intervenção de quatro gerentes, com excepção
dos actos de mero expediente em que basta a assinatura de qualquer
gerente.
3  É autorizada, desde já, a delegação de poderes de gerência,
podendo qualquer um dos gerentes, nomear mandatário ou procurador,
para conjuntamente com os demais gerentes, seus mandatários ou
procuradores, praticar determinados actos ou categorias de actos, em
nome da sociedade.
ARTIGO 5.º
A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.
ARTIGO 6.º

PALLORAM (ALGARVE)  MODA, L.DA
Sede: Rua de Santo António, 53, Sé, Faro
Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3568/
970113; identificação de pessoa colectiva n.º 503793035; inscrições
n.os 9 e 10; números e data das apresentações: 21 e 22/20020522.
Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi registada
a nomeação de Paula Maria da Piedade Lopes e Marta Maria Lopes,
para gerentes, a partir de 25 de Maio de 2002, e foi alterado
parcialmente o contrato, quando ao artigo 3.º, que passou a ter a
seguinte redacção:
ARTIGO 3.º
O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
250 000 euros, dividido em cinco quotas: três de 75 000 euros,
pertencentes duas ao sócio António Bernardino Lopes, uma à sócia
Felismina Maria Lopes, e duas de 20 000 euros cada, pertencentes uma
à sócia Paula Maria da Piedade Lopes e outra à sócia Marta Maria Lopes.
Foi depositado o contrato actualizado.
27 de Novembro de 2002.  A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Coelho Rita do Carmo Neto.
2000120326

FLAMI, CONSTRUÇÕES, L.DA
Sede: Estrada da Penha, 165, rés-do-chão, Sé, Faro
Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4777/
20021016; identificação de pessoa colectiva n.º 506327078;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/20021016.
Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:
ARTIGO 1.º
1  A sociedade adopta a firma FLAMI, Construções, L.da
2  A sociedade tem a sua sede na Estrada da Penha, 165, rés-do-chão, na cidade e concelho de Faro, freguesia da Sé
3  Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ainda
criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de representação,
no território nacional ou no estrangeiro.
ARTIGO 2.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.
ARTIGO 7.º
1  A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos seguintes
casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação
em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as
obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros
legitimários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja
sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio
consentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2  Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no
balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.
3  Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.
4  Se, por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar de entre eles, um representante comum.
ARTIGO 8.º
A sociedade não poderá ser obrigada em actos e contratos estranhos
aos negócios sociais, tais como fianças, abonações, letras de favor e
outros semelhantes.
ARTIGO 9.º
Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.
Está conforme o original.
20 de Novembro de 2002.  A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000120725

JOSÉ CARLOS RODRIGUES MADEIRA, UNIPESSOAL, L.DA

O objecto da sociedade consiste em urbanizar, lotear, construção civil,
compra e venda ou permuta de imóveis e revenda de bens adquiridos
para esse fim.
ARTIGO 3.º

Sede: Rua do Engenheiro Adelino Amaro da Costa, 14, 5.º, AA,
Sé, Faro

1  O capital social é de 10 000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de quatro quotas iguais,
uma de cada sócio.

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4766/
20020909; identificação de pessoa colectiva n.º 506179486;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 52/20020909.
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Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:
ARTIGO 1.º
1  A sociedade adopta a firma José Carlos Rodrigues Madeira,
Unipessoal, L.da
2  A sociedade tem a sua sede na Rua do Engenheiro
Adelino Amaro da Costa, 14, 5.º, AA, freguesia da Sé, concelho de Faro.
3  Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e serem criadas
sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de representação,
no território nacional ou no estrangeiro.
ARTIGO 2.º
O objecto da sociedade consiste na importação, exportação,
comércio e representação de veículos automóveis novos e usados.
Intermediário na compra e venda de automóveis.
ARTIGO 3.º
O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao sócio único.
ARTIGO 4.º
1  A gerência e a representação da sociedade pertencem ao sócio
único, desde já nomeado gerente, com ou sem remuneração, conforme
ele decidir.
2  Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.
ARTIGO 5.º

N.º 20  24 de Janeiro de 2003

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
alteração parcialmente do contrato, quanto ao artigo 8.º, que passou
a ter a seguinte redacção:
ARTIGO 8.º
A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu, em sociedades reguladas por
leis especiais e, ainda, em agrupamentos complementares de empresas
Foi depositado o contrato actualizado.
15 de Novembro de 2002.  A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000278779
LAGOA

VAZIBEL  SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS, L.DA
Sede: Alporchinhos, freguesia de Porches, concelho de Lagoa
Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 664/900514; identificação de pessoa colectiva n.º 502344954.
Certifico que foram depositados os documentos referentes à
prestação de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao exercício
do ano de 2001.
2 de Dezembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza.
1000171129

O BARCO  EXPLORAÇÃO HOTELEIRA, L.DA

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

Sede: Largo da Praia de Carvoeiro, freguesia de Carvoeiro,
Lagoa

ARTIGO 6.º

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 677/120790; identificação de pessoa colectiva n.º 502382589.

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras empresas, nos termos
permitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos
complementares e ou empresas não coincida, no todo ou em parte,
com aquele que a sociedade está exercendo
2000120733

VISÓPTICA  ARTIGOS DE ÓPTICA, L.DA
Sede: Rua de Filipe Alistão, 60, Faro
Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 2842/
920520; identificação de pessoa colectiva n.º 502767243; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 1/20021021.
Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
alteração parcial dos artigos, quando ao artigo 15.º, que passou a ter
a seguinte redacção:
ARTIGO 15.º
A sociedade poderá participar no capital social de outras
sociedades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades
reguladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.
Foi depositado o contrato actualizado.
20 de Novembro de 2002.  O Segundo-Ajudante, José Joaquim
Conde.
2000120466

Certifico que foram depositados os documentos referentes à
prestação de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao exercício
do ano de 2001.
2 de Dezembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza.
1000171130

LUSOCAIXILHO  SOCIEDADE CAIXILHARIA
DE ALUMÍNIO E FERRO, L.DA
Sede: Estrada de Carvoeiro, freguesia e concelho de Lagoa
Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 1270/110399; identificação de pessoa colectiva n.º 504800655.
Certifico que foram depositados os documentos referentes à
prestação de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao exercício
do ano de 2001.
2 de Dezembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza.
1000171132

ECOQUINTAS  INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA
Sede: Parque Empresarial do Algarve, lote 10, 1.º,
8400-395 Lagoa, freguesia e concelho de Lagoa
Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 1396/040700; identificação de pessoa colectiva n.º 504839632.

AUTO OURIQUE  ALUGUER DE AUTOMÓVEIS, L.DA
Sede: Rua de São Gonçalo de Lagos, 15, Faro
Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3947/
990406; identificação de pessoa colectiva n.º 500038392; inscrição
n.º 12; número e data da apresentação: 33/20020830.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à
prestação de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao exercício
do ano de 2001.
2 de Dezembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza.
1000171134
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OUTBOX  INSTALAÇÃO E EXPLORAÇÃO
DE TERMINAIS INTERNET, L.DA

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2001.

Sede: Vila Helena, Vale DEl Rei, freguesia e concelho de Lagoa

22 de Novembro de 2002.  A Primeira-Ajudante, Dina Maria
Viegas Raminhos.
2000722016

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa. Matrícula n.º 1576/
201201; identificação de pessoa colectiva n.º 505871068.
Certifico que foram depositados os documentos referentes à
prestação de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao exercício
do ano de 2001.
2 de Dezembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza.
1000171135

ORLANDO ROSA & FILHOS, L.DA
Sede: Urbanização das Marinhas, Casa Escorpião, Parchal,
freguesia de Estombar, concelho de Lagoa
Conservatória do Registo Comercial de Lagoa. Matrícula n.º 990/
291294; identificação de pessoa colectiva n.º 503330302.
Certifico que foram depositados os documentos referentes à
prestação de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao exercício
do ano de 2001.
2 de Dezembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza.
1000171137

LAVANDARIA NOBILIS, L. DA
Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 2401/
20020524; identificação de pessoa colectiva n.º 506166260;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 21/20020524.
Certifico que, por escritura de 23 de Maio de 2002, lavrada a
fls. 58 do livro n.º 89-A, do Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Loulé, foi constituída, entre Adélia
Marques Maximiano de Freitas e José Castelo de Freitas, a sociedade
em epígrafe que se rege pelo contrato constante dos seguintes artigos:
ARTIGO 1.º
1  A sociedade adopta a firma Lavandaria NOBILIS, L.da
2  A sociedade tem a sua sede na Estrada Ponta da Piedade,
Complexo Turístico Aquazul, da freguesia de Santa Maria, concelho
de Lagos.
3  Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e serem criadas
sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de representação,
no território nacional ou no estrangeiro.
ARTIGO 2.º

LAGOS

ALMÁDENA  COMÉRCIO DE PRODUTOS
AGRO-PECUÁRIOS, L. DA

O objecto da sociedade consiste em lavandaria, engomadoria,
recolha, entrega e aluguer de roupa. Comércio, importação,
exportação e representação de vestuário, calçado e acessórios de moda..
ARTIGO 3.º

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 2224/
20010611; identificação de pessoa colectiva n.º 501059563;
inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 10/20020326.

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais,
uma de cada sócio.
ARTIGO 4.º

Certifico que:
a) Nomeação de Clive Leroy Arthur Goodacre para o cargo de gerente;
b) Aumento do capital de 500 000$ para 5000 euros e transformação da sociedade, que passou a ter a seguinte redacção:

1  A gerência da sociedade compete a sócios ou não sócios, com
ou sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral.
2  Para a sociedade ficar obrigada, em todos os seus actos e
contratos, é suficiente a intervenção de um gerente.
3 Ficam, desde já, nomeados gerentes ambos os sócios.

1.º
A sociedade adopta a denominação ALMÁDENA  Comércio de
Produtos Agro-Pecuários, L.da
2.º
Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo município ou para município limítrofe, podendo
ainda criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.
4.º
O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas, de 2500 euros, uma
de cada sócio.
5.º
1  A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo
do sócio Clive Leroy Arthur Goodacre, obrigando-se, em todos os
actos e contratos, com a assinatura do gerente.
2  A gerência da sociedade, por deliberação da assembleia geral
pode ser alargada a outros sócios, com ou sem remuneração, caso em
que o novo gerente passará a ter poderes para obrigar a sociedade.
29 de Novembro de 2002.  A Primeira-Ajudante, Dina Maria
Viegas Raminhos.
1000171013

CERAMITUR  SOCIEDADE TURÍSTICA
DA FÁBRICA DA CERÂMICA, S, A
Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 853/
920715; identificação de pessoa colectiva n.º 502033320; data da
apresentação: 270520002.

ARTIGO 5.º
A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.
ARTIGO 6.º
A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.
29 de Novembro de 2002.  A Primeira-Ajudante, Dina Maria
Viegas Raminhos.
1000171022

LOULÉ

MESTRE & FILHOS  SOCIEDADE DE COMBUSTÍVEIS
E RESTAURAÇÃO, L.DA
Sede: Sítio do Malhão, freguesia de Salir, Loulé
Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5492/
20020604; identificação de pessoa colectiva n.º 505934310;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 29/20020604.
Certifico que, entre José Domingos Mestre e mulher, Cidália Santos
Mestre, casados em comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade
em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:
ARTIGO 1.º
1  A sociedade adopta a firma MESTRE & FILHOS  Soceidade
de Combustíveis e Restauração, L.da

1740-(16)

DIÁRIO DA REPÚBLICA  III SÉRIE

2  A sociedade tem a sua sede no sítio do Malhão, freguesia de
Salir, concelho de Loulé.
3  Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ainda
criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de representação,
no território nacional ou no estrangeiro.
ARTIGO 2.º
O objecto da sociedade consiste no comércio a retalho de
combustíveis para veículos a motor, gás em garrafas e exploração de
estabelecimentos de snack-bar, restaurantes do tipo tradicional e afins.
ARTIGO 3.º
1  O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de quatro quotas: duas,
no valor nominal de 2000 euros, cada, pertencendo cada uma delas a
cada um dos sócios José Domingos Mestre e Cidália Maria Santos
Mestre, e duas, no valor nominal de 500 euros, cada, pertencendo
uma ao sócio Carlos André dos Santos Mestre, e outra pertencente
ao sócio Valter Manuel dos Santos Mestre.
2  Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.
ARTIGO 4.º
1  A gerência da sociedade compete a sócios ou não sócios, com
ou sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral.
2  Para a sociedade ficar obrigada, a todos os seus actos e
contratos, é suficiente a intervenção de um gerente.
3  A remuneração da gerência poderá consistir, total ou
parcialmente, em participação nos lucros da sociedade.
4  Ficam, desde já, nomeados gerentes os sócios José Domingos
Mestre e Cidália Maria Santos Mestre.
ARTIGO 5.º
A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.
ARTIGO 6.º
A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.
ARTIGO 7.º
1  A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos seguintes
casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação
em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as
obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros
legitimários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja
sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio
consentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2  Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure
no balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias
quotas, destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios
ou terceiros.
3  Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.
4  Se, por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar de entre eles, um representante comum.
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PORTIMÃO

GIAMAR  SOCIEDADE GESTORA
DE EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS E IMOBILIÁRIOS, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3088/
970320; identificação de pessoa colectiva n.º 503849065; inscrição
n.º E-4; número e data da apresentação: 21/011214.
Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado o
contrato social, redenominado em euros e aumentado o capital da
sociedade, ficando o artigo 4.º, com a seguinte redacção:
Facto inscrito: Reforço e alteração ao contrato social.
Artigo 4.º  Redenominação:
Quantia em que o capital foi aumentado: 2410$, realizado em
dinheiro na proporção de 1446$ para o primeiro, e de 964$ para o
segundo sócio.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas: Fernando Andrade Gião  3000 euros, e Patrícia
Susana Aleixo Jorge  2000 euros.
O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.
Está conforme o original.
3 de Dezembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Carla Maria
Nóbrega Castro Ramos.
1000171180

SOCIEDADE IMOBILIÁRIA ISABEL, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1885/
710730; inscrição n.º E-7; número e data da apresentação: 8/020704.
Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado o
contrato social, redenominado em euros e aumentado o capital da
sociedade, ficando o artigo 4.º, com a seguinte redacção:
Facto inscrito: Reforço, alteração do contrato, artigo 4.º, e
redenominação.
Quantia em que o capital foi aumentado: 4359,99 euros, realizado
por incorporação de reservas.
Capital: 50 000 euros, dividido e representado por 10 000 acções,
cada uma do valor nominal de 5 euros cada.
O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.
Está conforme o original.
4 de Dezembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Carla Maria
Nóbrega Castro Ramos.
1000171173

SOCIEDADE IMOBILIÁRIA ISATINA, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1796/
580712; inscrição n.º E-7; número e data da apresentação: 6/020704.
Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado o
contrato social, redenominado em euros e aumentado o capital da
sociedade, ficando o artigo 4.º, com a seguinte redacção:
Facto inscrito: Reforço, alteração do contrato, artigo 4.º, e
redenominação.
Quantia em que o capital foi aumentado: 13 088,96 euros, realizado
por incorporação de reservas.
Capital: 50 000 euros, dividido e representado por 10 000 acções,
cada uma do valor nominal de 5 euros cada.
O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.
Está conforme o original.
4 de Dezembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Carla Maria
Nóbrega Castro Ramos.
1000171172

ARTIGO 8.º
Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.
Está conforme o original.
27 de Setembro de 2002.  O Conservador, Jorge Manuel Moura
Chaves.
1000144469

CORPOSÃO  ESTÉTICA E VENDA DE PRODUTOS
NATURAIS E COSMÉTICOS, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1466/
860819; identificação de pessoa colectiva n.º 501705244; inscrição
n.º E-7; número e data da apresentação: 6/020328.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado o
contrato social, redenominado em euros e aumentado o capital da
sociedade, ficando o artigo 3.º, com a seguinte redacção:
Facto inscrito: Reforço e alteração do contrato social, artigo 3.º, e
redenominação.
Quantia em que o capital foi aumentado: 202 410$, realizado em
dinheiro na proporção das respectivas quotas.
Capital: 5 000 euros.
Sócios e quotas: Anabela de Albuquerque Borges  4750 euros, e
Cláudia de Albuquerque Borges Maia  250 euros.
Certifico ainda:
Averbamento n.º 1 à inscrição n.º E-7, com a apresentação 6/
021031  A sócia Cláudia de Albuquerque Borges Maia é actualmente
casada sob o regime da comunhão de adquiridos com Valentim José Ramos
Prego Dias, passando o nome completo da mesma a ser Cláudia de
Albuquerque Borges e Maia Dias, sendo a quota é bem própria da mesma.
O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.
Está conforme o original.
5 de Dezembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Carla Maria
Nóbrega Castro Ramos.
1000171171

FOZ DO ARADE, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 129/
390401; identificação de pessoa colectiva n.º 500415684; inscrição
n.º E-12; número e data da apresentação: 32/021104.
Certifico que foi feito o reforço e alteração ao contrato social da
sociedade em epígrafe, ficando o artigo 4.º com a seguinte redacção:
ARTIGO 4.º
O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 100 euros, e corresponde à soma das seguintes quotas: uma quota,
do valor nominal de 6666 euros, pertencente ao sócio Francisco
Martins Caiado & C.A , L.da; uma de 1111 euros, pertencente em
comum e sem determinação de parte ou direito, a Gabriela Martins
do Nascimento Sancho da Silva Gonçalves, Maria Dinah Coelho de
Oliveira Sancho, Maria João de Oliveira Sancho Moreira Pinto, Maria
Cristina de Oliveira Sancho Moura; uma de 101 euros, pertencente
ao sócio José Alexandre da Fonseca; uma de 101 euros pertencente,
em comum e sem determinação de parte ou direito, a Noémia
Gonçalves Sequeira Cantinho e Jorge Cantinho Alexandre da Fonseca;
uma de 1414 euros, pertencente à sócia Maria Beatriz de Magalhães
Barros Gamboa Pinto Castelo Branco; uma de 707 euros, pertencente
ao sócio José Francisco de Magalhães Barros Gamboa.
O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.
Está conforme o original.
5 de Dezembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Carla Maria
Nóbrega Castro Ramos.
2001005270

BRECHAL  MÁRMORES E BRECHAS DO ALGARVE, S. A.
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Certifico que foi feito o reforço e alteração ao contrato social da
sociedade em epígrafe, ficando os artigos 10.º, 16.º, 21.º e 22.º com a
seguinte redacção:
ARTIGO 10.º
1  A mesa da assembleia geral será constituída por um presidente
e um secretário eleitos pela assembleia geral pelo período de dois anos,
os quais podem ser sempre reeleitos.
2  O presidente da mesa da assembleia geral não terá qualquer
voto que não decorra da sua eventual qualidade de accionista da
sociedade.
ARTIGO 16.º
1  A administração da sociedade é exercida por um conselho de
administração composto por um número ímpar de membros, entre o
mínimo de três e o máximo de sete administradores, eleitos em
assembleia geral por um período de dois anos.
2  A assembleia geral nomeia, ainda, o presidente do conselho
de administração, o qual não tem voto de qualidade.
3  A assembleia geral pode nomear administradores suplentes nos
termos da lei.
ARTIGO 21.º
O conselho poderá delegar a gestão da sociedade num ou mais dos
seus membros ou numa comissão executiva.
ARTIGO 22.º
1  A sociedade obriga-se pela assinatura:
a) De quaisquer dois administradores, podendo ser exigida a
assinatura do administrador-delegado nos casos em que tal tenha sido
estabelecido pelo conselho de administração aquando da delegação de
poderes;
b) De procurador com poderes especiais para o fim visado.
2  A sociedade obriga-se ainda pela assinatura de um ou mais
administradores-delegados, dentro dos limites da respectiva delegação.
O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.
Está conforme o original.
26 de Novembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Carla Maria
Nóbrega Castro Ramos.
2001004770

BILTUR  AGRICULTURA E COMÉRCIO, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1399/
860220; identificação de pessoa colectiva n.º 501628355; inscrição
n.º E-7; número e data da apresentação: 1/021119.
Certifico que foi feito o reforço e alteração ao contrato social da
sociedade em epígrafe, ficando os artigos 1.º e 3.º com a seguinte
redacção:
ARTIGO 1.º
A sociedade adopta a denominação de BILTUR  Agricultura e
Comércio, L.da, e tem a sua sede na Praça da República, 52, 1.º,
esquerdo, frente, na freguesia e concelho de Portimão.
ARTIGO 3.º

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 993/
810827; identificação de pessoa colectiva n.º 501169814;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º E-15; número e data da
apresentação: 1/021010.

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro já
entrado na caixa social, é de 500 000 euros, e corresponde à soma de
duas quotas iguais, de 250 000 euros, pertencentes ambas à sócia
DANALGARVE A/S.

Certifico que João Francisco Ferreira de Almada e Quadros Saldanha
cessou funções, por renúncia, em 31 de Julho de 2002.

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

Está conforme o original.

Está conforme o original.

5 de Dezembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Carla Maria
Nóbrega Castro Ramos.
20001000863

5 de Dezembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Carla Maria
Nóbrega Castro Ramos.
2001005040

SOCIEDADE TURÍSTICA DO ALTO DO POÇO, S. A.

CLÍNICA DA MULHER DE PORTIMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1580/
870513; identificação de pessoa colectiva n.º 501824820; inscrição
n.º E-28; número e data da apresentação: 26/021115.

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2120/
900521; identificação de pessoa colectiva n.º 502357851; inscrição
n.º E-2; número e data da apresentação: 2/021107.
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Certifico que Vasco Manuel Neto Guerreiro, casado, foi nomeado
secretário, a 11 de Março de 2002.
Certifico ainda que pela inscrição n.º E-3 com a apresentação 10/
021107, foi feita dissolução e encerramento da liquidação, a 31 de
Março de 2002.
Está conforme o original.
5 de Dezembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Carla Maria
Nóbrega Castro Ramos.
2001004443

PRIMEIRO SONHO  PERFUMES E CONFECÇÕES, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4125/
020719; identificação de pessoa colectiva n.º 506226107; inscrição
n.º E-2; número e data da apresentação: 3/021119.
Certifico que foi feito o reforço e alteração ao contrato social da
sociedade em epígrafe, ficando o artigo 4.º, n.os 1 e 2, com a seguinte
redacção:
ARTIGO 4.º
1  O capital social é de 20 000 euros.
2  O montante de cada quota é de 10 000 euros, pertencendo
uma a cada um dos sócios.
O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.
Está conforme o original.
5 de Dezembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Carla Maria
Nóbrega Castro Ramos.
2001005059

AMANSIL  SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS, L.

DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1462/
860808; identificação de pessoa colectiva n.º 501698507; inscrição
n.º E-14; número e data da apresentação: 7079, fls. 10 - 25/021016.
Certifico que foi feita dissolução e encerramento da liquidação, a
16 de Setembro de 2002.
Está conforme o original.
26 de Novembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Carla Maria
Nóbrega Castro Ramos.
2001001029

CORREIA, LEAL, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 296/
640623; identificação de pessoa colectiva n.º 500077410; inscrição
n.º E-8; número e data da apresentação: 18/021108.
Certifico que:
Facto inscrito: Autorização para a manutenção dos apelidos.
Apelidos: Leal Correia.
Ex-sócio: Paulo Manuel Leal Correia.
Data: 11 de Outubro de 2002.
Está conforme o original.
3 de Dezembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Carla Maria
Nóbrega Castro Ramos.
2001004508

JAIME C. DIAS CORDEIRO, L.DA
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PORTONDA  SOCIEDADE COMERCIAL
DE AUTOMÓVEIS, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2538/
930210; identificação de pessoa colectiva n.º 502928328; inscrição
n.º E-10; número e data da apresentação: 14/021022.
Certifico que foi feito o projecto de fusão, com a seguinte redacção:
Facto inscrito: Projecto de fusão.
Soceidade incorporante: NIPOMOTOR  Sociedade de Automóveis
e Máquinas Agrícolas, S. A.
Sociedade incorporada: PORTONDA  Sociedade Comercial de
Automóveis, L.da
Modalidade: Transferência global do património da sociedade
incorporada para a sociedade incorporante.
Firma NIPOMOTOR  Sociedade de Automóveis e Máquinas
Agrícolas, S. A.
Sede: Estrada Nacional n.º 125, km 103,4, sítio da Má Vontade, às
Figuras, Faro.
Capital: 650 000,00
Está conforme o original.
3 de Dezembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Carla Maria
Nóbrega Castro Ramos.
2001001517

PORTIREP  COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2657/
931213; identificação de pessoa colectiva n.º 503115363; inscrição
n.º E-11; número e data da apresentação: 2/020325.
Certifico que foi feito o projecto de fusão, com a seguinte redacção:
Facto inscrito: Projecto de fusão.
Sociedade incorporante: CIMA, S, A.
Sociedades incorporadas: PORTIREP  Comércio e Representações, L.da; CORVIREP  Serviços, L.da; FAROSERVI  Serviços, L.da; FERAVEIRO  Representações e Serviços, L.da; FERCALDAS  Representações e Serviços, L. da; FERCOIMBRA 
Serviços, L. da; FERFAFE  Representações e Serviços, L. da;
FERFIGUEIRA  Serviços, L.da; FERGUARDA  Comércio e
Representações, L.da; FEROLHÃO  Serviços, L.da; FLAVIREP 
Comércio e Representações, L.da; IMPORTALEGRE  Serviços, L.da;
REPFEIRA  Comércio e Representações, L.da, e REPOLIFER 
Representações e Serviços, L.da
Modalidade: Transferência global do património das sociedades
incorporadas para a sociedade incorporante.
Averbamento n.º 1 à inscrição n.º E-11 com a apresentação 2/
021112  O projecto de fusão foi aprovado por deliberação de 6 de
Novembro de 2002.
Está conforme o original.
3 de Dezembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Carla Maria
Nóbrega Castro Ramos.
2001004656

MAR  MÉDICOS ASSOCIADOS DA ROCHA, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2082/
900321; identificação de pessoa colectiva n.º 502318902;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º E-7; número e data da
apresentação: 24/021016.
Certifico que José Paulo Duarte Rosa cessou funções de vogal, por
renúncia, em 8 de Outubro de 2002.
Está conforme o original.

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1165/
830414; identificação de pessoa colectiva n.º 501376151;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º E-8; número e data da
apresentação: 13/021106.

3 de Dezembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Carla Maria
Nóbrega Castro Ramos.
2001001053

Certifico que António Manuel Rodrigues Luís, gerente, foi
reconduzido por um ano, por deliberação de 16 de Outubro de 2002.

MAR MÉDICOS ASSOCIADOS DA ROCHA, L.DA

Está conforme o original.
3 de Dezembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Carla Maria
Nóbrega Castro Ramos.
2001004265

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2082/
900321; identificação de pessoa colectiva n.º 502318902; inscrição
n.º e-8; número e data da apresentação: 23/021016.
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Certifico que:
Facto inscrito: Nomeação de vogal do conselho de administração
em substituição do anterior.
Data da deliberação: 8 de Outubro de 2002.
Vogal: Maria Helena Henrique Francês Martins, casada.
Prazo: Quadriénio 2000/2003.
Está conforme o original.
30 de Dezembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Carla Maria
Nóbrega Castro Ramos.
2001001045

HOTAL  SOCIEDADE DE INDÚSTRIA HOTELEIRA
DO SUL DE PORTUGAL, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2089/
900328; identificação de pessoa colectiva n.º 500135347; inscrição
n.º E-31; número e data da apresentação: 25/021115.
Certifico que foi feito o reforço e alteração ao contrato social da
sociedade em epígrafe, ficando os artigos 10.º, 16.º, 21.º e 22.º com a
seguinte redacção:
ARTIGO 10.º
1  A mesa da assembleia geral será constituída por um presidente
e um secretário eleitos pela assembleia geral pelo período de dois anos,
os quais podem ser sempre reeleitos.
2  O presidente da mesa da assembleia geral não terá qualquer
voto que não decorra da sua eventual qualidade de accionista da
sociedade.
ARTIGO 16.º
1  A administração da sociedade é exercida por um conselho de
administração composto por um número ímpar de membros, entre o
mínimo de três e o máximo de sete administradores, eleitos em
assembleia geral por um período de dois anos.
2  A assembleia geral nomeia, ainda, o presidente do conselho
de administração, o qual não tem voto de qualidade.
3  A assembleia geral pode nomear administradores suplentes nos
termos da lei.
ARTIGO 21.º
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RESTAURANTE HÁ BAR E BAR HÁ IR E VOLTAR, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2856/
870603; identificação de pessoa colectiva n.º 501717994; inscrição
n.º E-17; número e data da apresentação: 12 e 13/021016.
Certifico que feito o reforço e alteração ao contrato social da
sociedade em epígrafe, ficando os artigos 4.º e 8.º com a seguinte
redacção:
ARTIGO 4.º
O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e está dividido em duas quotas: uma, de valor de 3250 euros,
pertencente à sócia Ana Paula Augusta de Sousa, e outra, de valor de
1750 euros, pertencente ao sócio Carlos Nuno de Sousa Martins.
ARTIGO 8.º
1  A administração e a representação da sociedade incumbem aos
gerentes designados em assembleia geral.
2  Os gerentes estão dispensados de prestar caução e recebem,
ou não, remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral.
3  A sociedade fica vinculada pela assinatura de um gerente.
O texto completo do contrato de sociedade na sua redacção
actualizada, ficou depositado na pasta respectiva.
Está conforme o original.
3 de Dezembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Carla Maria
Nóbrega Castro Ramos.
2001001070

PORTIPROMO  PROMOÇÕES IMOBILIÁRIAS, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3476/
991116; identificação de pessoa colectiva n.º 504763610.
Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas, na pasta
respectiva, referentes ao ano de 2000.
5 de Dezembro de 2002.  A Escriturária Superior, Zélia Maria
Bica Neves da Silva.
2001005245

O conselho poderá delegar a gestão da sociedade num ou mais dos
seus membros ou numa comissão executiva.
ARTIGO 22.º
1  A sociedade obriga-se pela assinatura:
a) De quaisquer dois administradores, podendo ser exigida a
assinatura do administrador-delegado nos casos em que tal tenha sido
estabelecido pelo conselho de administração aquando da delegação de
poderes;
b) De procurador com poderes especiais para o fim visado.
2  A sociedade obriga-se ainda pela assinatura de um ou mais
administradores-delegados, dentro dos limites da respectiva delegação.
Que vem assim, consignar nesta escritura a deliberação acima
mencionada.
O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.
Está conforme o original.
3 de Dezembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Carla Maria
Nóbrega Castro Ramos.
2001004761

J. DOMINGOS & DOMINGOS  CONSTRUÇÃO CIVIL
E OBRAS PÚBLICAS, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2262/
910311; identificação de pessoa colectiva n.º 502515430; inscrição
n.º E-3; número e data da apresentação: 16/021025.
Certifico que foi feita dissolução e encerramento da liquidação, a
31 de Dezembro de 2001.
Está conforme o original.
3 de Dezembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Carla Maria
Nóbrega Castro Ramos.
2001008538

SOCIEDADE IMOBILIÁRIA LINHARES, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 321/
651206; inscrição n.º E-9; número e data da apresentação: 10/020704.
Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado o
contrato social, redenominado em euros e aumentado o capital da
sociedade, ficando o artigo 4.º com a seguinte redacção:
Facto inscrito: Reforço, alteração do contrato  artigo 4.º e
redenominação.
Quantia em que o capital foi aumentado: 5108,19 euros, realizado
por incorporação de reservas.
Capital: 50 000 euros, dividido e representado por 10 000 acções,
cada uma do valor nominal de 5 euros.
O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.
Está conforme o original.
4 de Dezembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Carla Maria
Nóbrega Castro Ramos.
1000171118

SOCIEDADE IMOBILIÁRIA SEQUOIA, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2312/
910724; identificação de pessoa colectiva n.º 500476209; inscrição
n.º E-9; número e data da apresentação: 9/020704.
Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado o
contrato social, redenominado em euros e aumentado o capital da
sociedade, ficando o artigo 4.º com a seguinte redacção:
Facto inscrito: Reforço, alteração do contrato  artigo 4.º e
redenominação.
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Quantia em que o capital foi aumentado: 4110,59, realizado por
incorporação de reservas.
Capital: 50 000 euros, dividido e representado por 10 000 acções,
cada uma do valor nominal de 5 euros.
O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.
Está conforme o original.
4 de Dezembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Carla Maria
Nóbrega Castro Ramos.
1000171116
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Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas, na pasta
respectiva, referentes ao ano de 1999.
5 de Dezembro de 2002.  A Escriturária Superior, Zélia Maria
Bica Neves da Silva.
2001005253

TAVIRA

PEDRAS DA RAINHA  ACTIVIDADES TURÍSTICAS, S. A.

SOCIEDADE IMOBILIÁRIA MARISA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 560/
930422; identificação de pessoa colectiva n.º 502977698; inscrição
n.º 12; número e data da apresentação: 13/20020906.

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1884/
660429; inscrição n.º E-7; número e data da apresentação: 7/020704.

Certifico que a sociedade em epígrafe alterou o pacto social no
artigo 5.º, n.º 1, o qual passou a ter a seguinte redacção:

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado o
contrato social, redenominado em euros e aumentado o capital da
sociedade, ficando o artigo 4.º com a seguinte redacção:
Facto inscrito: Reforço, alteração do contrato  artigo 4.º e
redenominação.
Quantia em que o capital foi aumentado: 2 224 100$, realizado por
incorporação de reservas.
Capital: 50 000 euros, dividido e representado por 10 000 acções,
cada uma do valor nominal de 5 euros.
O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.
Está conforme o original.

ARTIGO 5.º
1  O capital social é de 250 000 euros, dividido em 50 000 acções
de cinco euros cada uma, e encontra-se integralmente subscrito.
Depositado o texto actualizado do contrato.
2 de Dezembro de 2002.  A Primeira-Ajudante, Ilda Maria Ponces
de Jesus Serafim Coelho.
2001271042

R C R  BETÃO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

4 de Dezembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Carla Maria
Nóbrega Castro Ramos.
1000171115

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 383/
900418; identificação de pessoa colectiva n.º 502362057;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 10/20021023.

PORTIPROMO  PROMOÇÕES IMOBILIÁRIAS, L.DA

Certifico que foi exonerado de gerente José Manuel Lages Anastácio,
por deliberação, em 5 de Março de 1992.

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3476/
991116; identificação de pessoa colectiva n.º 504763610.
Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas, na pasta
respectiva, referentes ao ano de 2001.
5 de Dezembro de 2002.  A Escriturária Superior, Zélia Maria
Bica Neves da Silva.
2001005237

G. H. (PORTUGAL) CONSTRUÇÃO E PROJECTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1820/
880908; identificação de pessoa colectiva n.º 502041064.
Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas, na pasta
respectiva, referentes ao ano de 2001.
3 de Dezembro de 2002.  A Escriturária Superior, Zélia Maria
Bica Neves da Silva.
2001006047

G. H.  ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1362/
851107; identificação de pessoa colectiva n.º 501587845.
Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas, na pasta
respectiva, referentes ao ano de 2001.
3 de Dezembro de 2002.  A Escriturária Superior, Zélia Maria
Bica Neves da Silva.
2001006055

PORTIPROMO  PROMOÇÕES IMOBILIÁRIAS, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3476/
991116; identificação de pessoa colectiva n.º 504763610.

4 de Dezembro de 2002.  A Primeira-Ajudante, Ilda Maria Ponces
de Jesus Serafim Coelho.
2001271352

NETO & ROSALES, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 1019/
20020221; identificação de pessoa colectiva n.º 506008568;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 5/20021127.
Certifico que a sociedade supra foi dissolvida e procedeu-se ao
encerramento da liquidação, tendo as contas sido aprovadas em 13 de
Novembro de 2002.
4 de Dezembro de 2002.  A Primeira-Ajudante, Ilda Maria
Ponces de Jesus Serafim Coelho.
2001271344

ERA, SOCIEDADE DE PROMOÇÃO E GESTÃO
DE IMÓVEIS, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 416/
901228; identificação de pessoa colectiva n.º 502487224; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 10/20020613.
Certifico que a sociedade supra foi dissolvida e procedeu-se ao
encerramento da liquidação, tendo as contas sido aprovadas em 26 de
Abril de 2002.
4 de Dezembro de 2002.  A Primeira-Ajudante, Ilda Maria Ponces
de Jesus Serafim Coelho.
2001271336

EDUARDO DOS REIS PALMA, UNIPESSOAL, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 1085/
20020612; identificação de pessoa colectiva n.º 506165370;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/20020614.
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Certifico que Eduardo dos Reis Palma, solteiro, maior, residente na
Rua de Santo Estêvão, 16, em Tavira, constituiu a sociedade em
epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos seguintes artigos:
ARTIGO 1.º
1  A sociedade adopta a firma Eduardo dos Reis Palma,
Unipessoal, L.da
2  A sociedade tem a sua sede no Marcado Municipal, loja 25,
na cidade e concelho de Tavira, freguesia de Santiago.
3  Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ainda
criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de representação,
no território nacional ou no estrangeiro.
ARTIGO 2.º
A sociedade tem por objecto o comércio, importação e exportação
de brinquedos, jogos e artigos para o lar. Artesanato.
ARTIGO 3.º
O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao sócio único.
ARTIGO 4.º
1  A gerência e a representação da sociedade pertencem ao sócio
único, ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aquele
decidir.
2  Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.
3 Fica, desde já, nomeado gerente o sócio.
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2  A sociedade tem a sua sede na Rua Dona Marcelino Franco,
25, 1.º, na cidade e concelho de Tavira, freguesia de Santa Maria.
3  Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ainda
criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de representação,
no território nacional ou no estrangeiro.
ARTIGO 2.º
A sociedade tem por objecto a mediação imobiliária e prestação de
serviços conexos .
ARTIGO 3.º
O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao sócio único.
ARTIGO 4.º
1  A gerência e a representação da sociedade pertencem ao sócio
único, ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aquele
decidir.
2  Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.
3 Fica, desde já, nomeado gerente o sócio.
ARTIGO 5.º
O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.
ARTIGO 6.º

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

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
complementares e ou empresas não coincida, no todo ou em parte,
com aquele que a sociedade está exercendo.

ARTIGO 6.º

Disposição transitória

ARTIGO 5.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
complementares e ou empresas não coincida, no todo ou em parte,
com aquele que a sociedade está exercendo.

Disposição transitória
A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do capital
social depositado, a fim de custear as despesas de constituição e registo
da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social e a
adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direitos, mesmo
antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos
praticados pela gerência nesse período, logo que definitivamente
matriculada.
Declarou ainda o outorgante que não é sócio de qualquer outra
sociedade unipessoal, a quem adverti de que incorre nas penas
aplicáveis ao crime de falsas declarações se tiver prestado declarações
falsas.
Está conforme.
4 de Dezembro de 2002.  A Primeira-Ajudante, Ilda Maria Ponces
de Jesus Serafim Coelho.
2001271271

CHAVE NA PORTA  MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA,
UNIPESSOAL, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 1082/
20021126; identificação de pessoa colectiva n.º 506391612;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/20021126.
Certifico que Rui Manuel Palmilha Amaro, casado com Alda Maria
da Silva Graça Amaro, no regime da comunhão de adquiridos, residente
na Rua Leonel der Sousa, lote C4 esquerdo, Tavira, constituiu a
sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos
seguintes artigos:
ARTIGO 1.º
1  A sociedade adopta a firma Chave na Porta  mediação
Imobiliária, Unipessoal, L.da

A gerência 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 móveis, imóveis ou direitos, mesmo
antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos
praticados pela gerência nesse período, logo que definitivamente
matriculada.
Declarou ainda o outorgante que não é sócio de qualquer outra
sociedade unipessoal, a quem adverti de que incorre nas penas
aplicáveis ao crime de falsas declarações se tiver prestado declarações
falsas.
Está conforme.
3 de Dezembro de 2002.  A Primeira-Ajudante, Ilda Maria Ponces
de Jesus Serafim Coelho.
2001271247

O ZEPHOTÓGRAFO  FOTOGRAFIA E VÍDEO,
UNIPESSOAL, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 1083/
20020606; identificação de pessoa colectiva n.º 506152740;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/20020606.
Certifico que José Manuel Fernandes Pereira, casado com Maria
Cristina Paredes Pais Mendes Pereira, na comunhão de adquiridos,
residente na Rua do Poeta Emiliano da Costa, 32, em Tavira, constituiu
a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos
seguintes artigos:
ARTIGO 1.º
1  A sociedade adopta a firma O ZEPHOTÓGRAFO  Fotografia
e Vídeo, Unipessoal, L.da
2  A sociedade tem a sua sede na Rua de Jacques Pessoa, 27, na
cidade e concelho de Tavira, freguesia de Santa Maria.
3  Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ainda
criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de representação,
no território nacional ou no estrangeiro.
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ARTIGO 2.º

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto o comércio, importação e exportação
de material, equipamento e acessórios de fotografias e vídeo.
Reportagens fotográficas e vídeo.

1  O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais,
uma de cada sócio.
2  Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até 50 vezes o valor do capital social.
3  Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.
ARTIGO 4.º

ARTIGO 3.º
1  O capital social é de 20 000 euros, representado por uma quota
de igual valor nominal, pertencente ao sócio único.
2  Que o referido capital se encontra realizado em 50%, devendo
os restantes 50% serem realizados no prazo de um ano a contar de
hoje.
ARTIGO 4.º
1  A gerência e a representação da sociedade pertencem ao sócio
único, ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aquele
decidir.
2  Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.
3 Fica, desde já, nomeado gerente o sócio.
ARTIGO 5.º
O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.
ARTIGO 6.º
A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos
permitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos
complementares e ou empresas não coincida, no todo ou em parte,
com aquele que a sociedade está exercendo.

Disposição transitória
A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a parte 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 móveis, imóveis ou direitos, mesmo
antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos
praticados pela gerência nesse período, logo que definitivamente
matriculada.
Declarou ainda o outorgante que não é sócio de qualquer outra
sociedade unipessoal, a quem adverti de que incorre nas penas
aplicáveis ao crime de falsas declarações se tiver prestado declarações
falsas.
Está conforme.
3 de Dezembro de 2002.  A Primeira-Ajudante, Ilda Maria Ponces
de Jesus Serafim Coelho.
2001271239

ALBERGARIA SOLAR DA BELA FRIA, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 1087/
20020618; identificação de pessoa colectiva n.º 505875640;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/20020618.
Certifico que, entre Daniel Rodrigues, casado com Melinda Lee
Garner, na comunhão de adquiridos, residente em 35 Patricia Place,
Jasper, Alberta, Canadá, e João Carlos de Jesus Rodrigues, divorciado,
residente em 709 Geikei Street Jasper, Alberta, Canadá, foi constituída
a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos
seguintes artigos:

1  A gerência da sociedade compete a sócios ou não sócios, com
ou sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral.
2  Para a sociedade ficar obrigada, em todos os seus actos e
contratos, é suficiente a intervenção de um gerente.
3  A remuneração da gerência poderá consistir, total ou
parcialmente, em participação nos lucros da sociedade.
4  Ficam, desde já, nomeados gerentes os dois sócios.
ARTIGO 5.º
A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.
ARTIGO 6.º
A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.
ARTIGO 7.º
A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei, for cedida
sem consentimento da sociedade.
ARTIGO 8.º
Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
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 constituição e registo
da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social e a
adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direitos, mesmo antes
do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos praticados
pela gerência nesse período, logo que definitivamente matriculada.
Está conforme.
4 de Dezembro de 2002.  A Primeira-Ajudante, Ilda Maria Ponces
de Jesus Serafim Coelho.
20012171450

BALTASAR LAMEIRA  CANALIZAÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 1084/
20020612; identificação de pessoa colectiva n.º 506120627;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/20020612.
Certifico que Baltasar António Alves Pereira Lameira, casado com
Paula Cristina de Jesus Peres Pimpão Lameira, no regime da comunhão
de adquiridos, residente na Rua de Irene Rolo, lote C, 2.º, esquerdo,
em Tavira, constituiu a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo
contrato constante dos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

ARTIGO 1.º

1  A sociedade adopta a firma Albergaria Solar da Bela Fria, L.da
2  A sociedade tem a sua sede no sítio de Alcarias, freguesia de
Santa Catarina da Fonte do Bispo, concelho de Tavira, com endereço
postal na caixa postal 845-A.
3  Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e serem criadas
sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de representação,
no território nacional ou no estrangeiro.

1  A sociedade adopta a firma Baltasar Lameira  Canalizações,
Unipessoal, L.da
2  A sociedade tem a sua sede na Rua de Irene Rolo, lote C, 2.º,
esquerdo, na cidade e concelho de Tavira, freguesia de Santa Maria.
3  Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ainda
criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de representação,
no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração hoteleira,
nomeadamente de albergarias.

A sociedade tem por objecto a instalação., manutenção e reparação
de redes de canalização (água, gás e esgotos) e suas ligações às redes
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gerais de distribuição de redes sob pressão de luta contra incêndios e
de instalação de aparelhos sanitários fixos. Inclui a montagem dos
sistemas de aquecimento, ventilação, refrigeração ou climatização em
edifícios.
ARTIGO 3.º
O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao sócio único.
ARTIGO 4.º
1  A gerência e a representação da sociedade pertencem ao sócio
único, ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aquele
decidir.
2  Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.
3 Fica, desde já, nomeado gerente o sócio.
ARTIGO 5.º
O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.
ARTIGO 6.º
A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos
permitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos
complementares e ou empresas não coincida, no todo ou em parte,
com aquele que a sociedade está exercendo.

Disposição transitória
A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do capital
social depositado, a fim de custear as despesas de constituição e registo
da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social e a
adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direitos, mesmo
antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos
praticados pela gerência nesse período, logo que definitivamente
matriculada.
Declarou ainda o outorgante que não é sócio de qualquer outra
sociedade unipessoal, a quem adverti de que incorre nas penas
aplicáveis ao crime de falsas declarações se tiver prestado declarações
falsas.
Está conforme.
4 de Dezembro de 2002.  A Primeira-Ajudante, Ilda Maria Ponces
de Jesus Serafim Coelho.
2001271255

ÁGUEDA & TOMÉ, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 1086/
20020617; identificação de pessoa colectiva n.º 506184730;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/20020617.
Certifico que, entre Pedro Manuel Padinha Tomé e mulher, Mónica
Alexandre Águeda, casados na comunhão de adquiridos, residentes na
Urbanização Mato Santo Espírito, lote 36, Santa Maria, Tavira, foi
constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato
constante dos seguintes artigos:
ARTIGO 1.º
1  A sociedade adopta a firma Águeda & Tomé, L.da
2  A sociedade tem a sua sede na Urbanização Mato Santo
Espírito, lote 36, freguesia de Santa Maria, concelho de Tavira.
3  Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e serem criadas
sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de representação,
no território nacional ou no estrangeiro.
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ARTIGO 4.º
1  A gerência da sociedade compete a sócios ou não sócios, com
ou sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral.
2  Para a sociedade ficar obrigada, em todos os seus actos e
contratos, é suficiente a intervenção de um gerente.
3 Ficam, desde já, nomeados gerentes os dois sócios.
ARTIGO 5.º
A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.
ARTIGO 6.º
A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

Disposição transitória
A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do capital
social depositado, a fim de custear as despesas de constituição e registo
da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social e a
adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direitos, mesmo antes
do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos praticados
pela gerência nesse período, logo que definitivamente matriculada.
Está conforme.
4 de Dezembro de 2002.  A Primeira-Ajudante, Ilda Maria Ponces
de Jesus Serafim Coelho.
2001271280

GUARDA

FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO

CASTELARTE, TURISMO E ARTESANATO, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Figueira de Castelo Rodrigo.
Matrícula n.º 139; identificação de pessoa colectiva n.º 504172913.
Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram
depositados, na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2001.
Está conforme.
29 de Novembro de 2002.  O Segundo-Ajudante, João Carlos
Rosa Baltazar Guerra.
2001492120

JORGE MARTINS, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Figueira de Castelo Rodrigo.
Matrícula n.º 145; identificação de pessoa colectiva n.º 504269615;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 1/021119.
Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:
Dissolução e liquidação. Data da aprovação das contas: 20 de
Fevereiro de 2001.
Conferida, está conforme.
29 de Novembro de 2002.  A Escriturária-Superior, Esmeralda
Dias Correia.
2001492103

CITURVILAS  CINCO VILAS TURISMO RURAL, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Figueira de Castelo Rodrigo.
Matrícula n.º 187; identificação de pessoa colectiva n.º 506137775;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 1/021118.

ARTIGO 3.º

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
aumento de capital de 5000,00 € para 50 000,00 €, tendo sido
alterado o artigo 3.º, n.º 1, do pacto social, passando o mesmo a ter
a seguinte redacção:
ARTIGO 3.º

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

1  O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000,00 €, dividido em quatro quotas, duas no valor nominal de
20 000,00 € cada, pertencendo uma ao sócio Eduardo Guerra Almeida,

ARTIGO 2.º
O objecto da sociedade consiste na construção civil.
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e outra ao sócio Sérgio Antunes Alverca, e duas no valor nominal de
5000,00 € cada, pertencendo uma ao sócio José António Romero
Canelon e outra ao sócio Artémio Mazariegos Huerta.
2  (...)
3  (...)
O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.
Está conforme o original.
2 de Dezembro de 2002.  O Segundo-Ajudante, João Carlos Rosa
Baltazar Guerra.
2001492138

FORNOS DE ALGODRES

DANITRANS  TRANSPORTES NACIONAIS
E INTERNACIONAIS, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Fornos de Algodres. Matrícula
n.º 178/021129; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
021128.
Certifico que, entre os sócios Jorge Manuel Marques e Fernanda
Manuela Conceição de Albuquerque Marques, casados entre si na
comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, que
se rege pelo seguinte contrato:

GOUVEIA

LOPES & CUNHA, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Gouveia. Matrícula n.º 141/
750930; identificação de pessoa colectiva n.º 500363617;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7 e inscrições n.os 12 e 16;
números e data das apresentações: 5, 6 e 10/021127.
Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, o ex-sócio, Jorge
Manuel dos Santos Lopes, cessou as funções de gerente, por a elas
haver renunciado em 21 de Novembro de 2002 e na mesma data deu
autorização para que o seu apelido Lopes, continue a figurar na forma
social, tendo também alterado o contrato no que concerne ao
artigo 3.º, que passa a ter a seguinte redacção:
ARTIGO 3.º
A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo do sócio Luís Filipe Santos
da Cunha, que desde já fica nomeado gerente, bastando a sua assinatura
para obrigar a sociedade em quaisquer actos ou contratos.
O texto do contrato na sua redacção actualizada, ficou depositado
na pasta respectiva.
Está conforme o original.
29 de Novembro de 2002.  O Segundo-Ajudante, António Luís
Dias Saraiva.
2001542127

1.º
A sociedade adopta a firma DANITRANS  Transportes Nacionais
e Internacionais, L.da.
2.º
1  A sociedade tem a sede na vila, freguesia e concelho de Fornos
de Algodres.
2  A gerência fica autorizada a deslocar a sede social para qualquer
outro local do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.
3  A gerência pode transferir, abrir ou encerrar qualquer
subsidiária, sucursal ou agência, delegações ou outra forma de
representação social, onde e quando entender conveniente.
3.º
A sociedade tem como objecto os transportes nacionais e
internacionais de mercadorias.
4.º

SEIA

FOLHADOCONTAS  CONTABILIDADE E FISCALIDADE
UNIPESSOAL, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 911/020927;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/020927.
Certifico que, Agostinho Nogueirinha Cardoso, casado com Belmira
de Fátima Silva Garcia Cardoso, na comunhão de adquiridos, constituiu
uma sociedade, que se regerá pelo pacto social constante dos
artigos seguintes:
ARTIGO 1.º
A sociedade adopta a firma FOLHADOCONTAS  Contabilidade
e Fiscalidade, Unipessoal, L.da
ARTIGO 2.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 25 000 euros cada, pertencendo uma a cada um dos sócios,
Jorge Manuel Marques e Fernanda Manuela Conceição de Albuquerque
Marques.
5.º

1  Tem a sua sede na Rua do Ramal, n.º 18, freguesia de
Folhadosa, concelho de Seia.
2  A gerência poderá deslocar a sede social para outro local dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

1  A sociedade goza da faculdade de exigir dos sócios, prestações
suplementares de capital até ao montante global de 500 000 euros,
mediante prévia deliberação dos sócios, nesse sentido.
2  Poderão ainda os sócios fazer suprimentos à sociedade, nos
termos e formalidades previstas na lei.

Tem por objecto os serviços de contabilidade, auditoria e consultoria
fiscal.
ARTIGO 4.º

6.º
É livre a cessão, total ou parcial, de quotas, entre sócios; a estranhos
depende do consentimento da sociedade, gozando esta do direito de
preferência em primeiro lugar e os sócios não cedentes em segundo,
a exercer nos termos legais.
7.º
1  A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
deliberação da assembleia geral, pertence a sócios ou a estranhos, a
designar em assembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes os
sócios, Jorge Manuel Marques e Fernanda Manuela Conceição de
Albuquerque Marques e a não sócia Maria Fátima Sequeira Costa
Loureiro, casada, residente em Pedreles, freguesia de Fornos de Maceira
Dão, concelho de Mangualde, titular da capacidade profissional.
2  A sociedade obriga-se com a assinatura de dois gerentes, sendo
sempre obrigatória a do gerente titular da capacidade profissional.
Conferida, está conforme o original.
29 de Novembro de 2002.  A Conservadora, Aurora da Costa
Cabral Lima.
2001522061

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de idêntico valor nominal,
pertencente ao único sócio.
ARTIGO 5.º
Poderão ser exigidas prestações suplementares até dez vezes o
respectivo capital social.
ARTIGO 6.º
A gerência, com ou sem remuneração, incumbe ao sócio Agostinho
Nogueirinha Cardoso, desde já nomeado gerente, obrigando-se a
sociedade em todos os actos e contratos, com a sua assinatura.
Está conforme o original.
5 de Dezembro de 2002.  A Conservadora, Alda Maria Oliveira
Gonçalves.
2001838964

GIGA MOUSE, SOLUÇÕES INFORMÁTICAS, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 920/021203;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/021203.
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Certifico que, entre Rui Manuel Paiva Cabral e Fernando Mendes
Dias Ferreira, ambos solteiros, maiores, foi constituída uma sociedade
que se regerá pelo pacto social constante dos artigos seguintes:
1.º
1  A sociedade adopta a firma Giga Mouse, Soluções Informáticas, L.da
2  A sociedade tem a sua sede na Avenida do 1.º de Maio, Centro
Comercial Rodolfo, 1.º andar, na citada freguesia de Seia.
3  Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser transferida
para outro local do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como podem ser criadas ou extintas, em território nacional ou estrangeiro,
agências, filiais, sucursais e delegações ou quaisquer outras formas de
representação da sociedade.
2.º
O objecto social é a venda de hardware, software, consumíveis,
mobiliário de escritório e prestação de serviços.
3.º
O capital social, totalmente subscrito em dinheiro, é de 5000 euros,
traduzido na soma de duas quotas iguais, cada uma delas no valor
nominal de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Rui
Manuel Paiva Cabral e Fernando Mendes Dias Ferreira.
4.º
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Certifico que, entre Mário Marques da Silva, casado com Maria
Manuela Figueiredo Ferreira da Silva, na comunhão de adquiridos, e
Carmindo Marques da Silva, casado com Maria de Fátima Nunes
Figueiredo Silva, na comunhão de adquiridos, foi constituída uma
sociedade que se regerá pelo pacto social constante dos artigos seguintes:
ARTIGO 1.º
1  A sociedade adopta a firma Mário Marques da Silva &
Irmãos, L.da, e tem a sua sede na Rua de Silva Gaio, n.º 2, nesta cidade,
freguesia e concelho de Seia.
2  Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como podem ser criadas agências, filiais ou outras formas de
representação.
ARTIGO 2.º
A sociedade tem por objecto social a indústria de construção civil
e a compra e venda de imóveis.
ARTIGO 3.º
O capital social, inteiramente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 7500 euros e corresponde à soma de três quotas iguais de
2500 euros, uma de cada sócio.

1  A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, fica a cargo de todos os sócios,
que desde já ficam nomeados gerentes, sendo suficiente a assinatura
de um dos gerentes para obrigar a sociedade.
2  Os poderes dos gerentes não compreendem a prestação de
garantias reais ou pessoais, a dívida de outras entidades, salvo se houver
justificado interesse da sociedade.

1  A administração e representação da sociedade, com ou sem
remuneração, consoante for deliberado em assembleia geral, ficará a
cargo de todos os sócios, desde já nomeados gerentes.
2  Para a sociedade ficar obrigada, em todos os actos e contratos,
são necessárias as assinaturas conjuntas de dois gerentes.

5.º

ARTIGO 5.º

A divisão e cessão de quotas é livre entre sócios; a cessão a estranhos
depende do consentimento da sociedade, a quem é reservado o direito
de preferência, direito que se devolverá aos sócios não cedentes, se
aquela, dele não quiser usar.
6.º
Em caso de falecimento ou interdição de qualquer dos sócios, a
sociedade subsistirá com os seus herdeiros ou representante legal, se
aqueles pretenderem fazer parte dela, nomeando um, entre si, que a
todos represente, enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 4.º

A cessão total ou parcial de quotas é livre apenas entre sócios. A
cessão de quotas nos restantes casos depende do consentimento prévio
da sociedade, à qual é reservado o direito de preferência em primeiro
lugar e aos sócios não cedentes em segundo, no caso de cessão a título
oneroso, ficando já autorizada a sua divisão.
Está conforme o original.
4 de Dezembro de 2002.  A Conservadora, Alda Maria Oliveira
Gonçalves.
2000538193

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 insolvente, ou quando, fora dos casos previstos na
lei, for cedida sem consentimento da sociedade.
8.º
As assembleias serão convocadas por carta registada, com aviso de
recepção, dirigida aos sócios, com pelo menos quinze dias de
antecedência, salvo quando a lei impuser outra forma de convocação.
Qualquer dos gerentes fica, desde já, autorizado a levantar o capital
social depositado na Caixa Económica Montepio Geral, a fim de
custear as despesas de constituição e de registo da sociedade, aquisição
de equipamento e instalação de sede social.
Que a sociedade assume, desde já, as obrigações decorrentes de
negócios jurídicos celebrados em seu nome pelos gerentes, bem como
a aquisição, para a sociedade, de quaisquer direitos, antes do registo
definitivo do contrato social, sem prejuízo do disposto do artigo 5.º
do Código das Sociedades Comerciais e de harmonia com o artigo 19.º,
e quaisquer outros aplicáveis do citado diploma legal.
Declararam ainda os outorgantes sob sua inteira responsabilidade,
que o depósito das entradas em dinheiro do capital social foram
depositadas numa conta aberta na Caixa Económica Montepio Geral,
em Seia, em nome da sociedade.
Está conforme o original.
5 de Dezembro de 2002.  A Conservadora, Alda Maria Oliveira
Gonçalves.
2000538223

MÁRIO MARQUES DA SILVA & IRMÃOS, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 907/020909;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/020909.

DORMEBEM  PRODUTOS MEDICINAIS, L. DA
Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 905/020820;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/020820.
Certifico que, entre José António Mendes dos Santos e mulher
Alcina Maria Sousa Valente Santos, casados na comunhão de adquiridos,
foi constituída uma sociedade que se regerá pelo pacto social constante
dos artigos seguintes:
ARTIGO 1.º
1  A sociedade adopta a firma DORMEBEM  Produtos
Medicinais, L.da, e tem a sua sede na Avenida de Luís de Camões,
Edifício Jardim III, nesta cidade, freguesia e concelho de Seia.
2  Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como podem ser criadas agências, filiais ou outras formas de
representação.
ARTIGO 2.º
A sociedade tem por objecto social a venda de colchões medicinais
e outros produtos para bem estar e saúde, produtos naturais, ervanária,
instituto de beleza e salão de cabeleireira.
ARTIGO 3.º
O capital social, inteiramente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais de
2500 euros, uma de cada sócio.
ARTIGO 4.º
1  A administração e representação da sociedade, com ou sem
remuneração, consoante for deliberado em assembleia geral, ficará a
cargo de ambos os sócios, já nomeados gerentes.
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2  Para a sociedade ficar obrigada, em todos os actos e contratos,
é necessária e suficiente a assinatura de um gerente.
ARTIGO 5.º
A cessão de quotas, a não sócios, depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.
ARTIGO 6.º
A sociedade poderá nomear mandatários ou procuradores da
sociedade para a prática de determinados actos ou categorias de actos,
dando tais poderes através de procuração.
ARTIGO 7.º
A gerência não poderá vincular a sociedade em letras de favor,
fianças, abonações, nem quaisquer actos semelhantes ou estranhos aos
negócios sociais.
ARTIGO 8.º
Por falecimento de qualquer sócio, a sociedade não se dissolverá,
antes continuará com os sócios sobrevivos e os herdeiros do falecido,
que nomearão entre si um, que os represente na sociedade, enquanto
a quota se mantiver indivisa.
ARTIGO 9.º
A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio sempre que
haja sido penhorada, arrestada, adjudicada ou objecto de qualquer
procedimento judicial, de que resulte a venda ou arrematação de tal
quota. No caso contemplado neste artigo, a quota será amortizada
pelo seu valor nominal, bastando o depósito legal da respectiva
importância para a amortização se tornar efectiva.
ARTIGO 10.º
As assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas aos
sócios, endereçadas com a antecedência mínima de quinze dias, salvo
nos casos em que a lei exigir outras formalidades.
Disposição transitória
A gerência fica, desde já, autorizada a proceder ao levantamento
da totalidade do capital social depositado no BPN Banco Português
de Negócios, agência de Seia, a fim de custear as despesas de
constituição e registo da sociedade, bem como outras despesas com a
instalação da mesma.
Está conforme o original.
4 de Dezembro de 2002.  A Conservadora, Alda Maria Oliveira
Gonçalves.
2000538177

JOSÉ M. S. MENDES, UNIPESSOAL, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 895/020627;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/020627.
Certifico que, José Manuel Simões Mendes, casado com Fátima
Maria Moura Almeida, na comunhão de adquiridos, constituiu uma
sociedade, que se regerá pelo pacto social constante dos artigos seguintes:
ARTIGO 1.º
1  A sociedade adopta a firma José M. S. Mendes, Unipessoal, L.da,
e tem a sua sede no lugar e freguesia de Paranhos, deste concelho.
2  Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como ser criadas agências, filiais ou outras formas de representação
no território nacional ou no estrangeiro.
ARTIGO 2.º
O seu objecto social consiste no transporte ocasional de passageiros
em veículos ligeiros.

ARTIGO 4.º
A gerência da sociedade pertence ao único sócio, que desde já fica
nomeado gerente, com ou sem remuneração, consoante for deliberado
em assembleia geral, sendo necessária a sua assinatura para obrigar a
sociedade em todos os seus actos e contratos.
Disposição transitória
Fica, desde já, autorizada a gerência a proceder ao levantamento
da importância depositada no Banco Comercial Português S. A., agência
de Seia, para pagamento das despesas e equipamentos necessários ao
exercício da actividade que a sociedade se propõe realizar.
Declarou ainda que não é sócio de qualquer outra sociedade
unipessoal.
Adverti o outorgante da obrigatoriedade de requerer o registo deste
contrato na Conservatória do Registo Comercial deste concelho, no
prazo de três meses a contar de hoje.
Está conforme o original.
4 de Dezembro de 2002.  A Conservadora, Alda Maria Oliveira
Gonçalves.
2000538134

ABRANTES & DIAS  COMÉRCIO DE PEÇAS
E ACESSÓRIOS AUTO, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 899/020715;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/020715.
Certifico que, entre Aristides Oliveira Dias, divorciado e Maria de
Fátima Abrantes Bolas, divorciada, foi constituída uma sociedade que
se regerá pelo pacto social constante dos artigos seguintes:
ARTIGO 1.º
1  A sociedade adopta a firma ABRANTES & DIAS  Comércio
de Peças e Acessórios Auto, L.da, tem a sua sede na Estrada Nacional
n.º 17, 61, rés-do-chão, no lugar de Catraia de São Romão, freguesia
de São Romão, freguesia de Seia.
2  Por simples deliberação da gerência, a sociedade pode deslocar
a sua sede dentro do mesmo concelho ou concelho limítrofe e abrir
ou extinguir no território nacional ou no estrangeiro, agências, filiais,
delegações ou quaisquer outras formas de representação da sociedade.
ARTIGO 2.º
A sociedade tem por objecto o comércio de peças e acessórios para
veículos automóveis e manutenção e reparação de veículos automóveis.
ARTIGO 3.º
O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro, é
de 5000 euros e corresponde à soma das seguintes quotas:
Uma quota no valor nominal de 500 euros, pertencente ao sócio,
Aristides Oliveira Dias;
Uma quota no valor nominal de 4500 euros, pertencente à sócia,
Maria de Fátima Abrantes Bolas.
ARTIGO 4.º
A gerência da sociedade, pertence a ambos os sócios, que desde já
ficam nomeados gerentes.
§ 1.º Para obrigar validamente a sociedade em todos os seus actos
e contratos é suficiente a assinatura de qualquer um dos gerentes,
compreendendo-se nos poderes de gerência, os de confessar, desistir
ou transigir em quaisquer pleitos, os de comprar e vender viaturas
automóveis e ainda os de dar ou tomar locais de arrendamento.
ARTIGO 5.º
A sociedade poderá exigir prestações suplementares ao capital social,
por uma ou mais vezes, até ao montante de cem vezes o capital social,
mediante deliberação unânime da assembleia geral, na qual se
especificarão as respectivas condições de restituição, sendo a obrigação
de cada sócio proporcional à sua quota no capital social.

ARTIGO 3.º

ARTIGO 6.º

O capital social, inteiramente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros e corresponde à quota de igual valor, pertencente ao
único sócio José Manuel Simões Mendes.

É expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade em actos
e contratos estranhos aos negócios sociais, tais como letras de favor,
fianças, abonações e outros actos semelhantes.
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ARTIGO 7.º
A sociedade pode participar no capital social de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu.
ARTIGO 8.º
Os lucros líquidos anualmente apurados, depois de retiradas as
percentagens legalmente fixadas para reservas, ser-lhes-á dado o destino
que vier a ser estipulado em assembleia geral, respeitando sempre o
determinado pela lei.
ARTIGO 9.º
Quando a lei não exigir outras formalidades e prazos as assembleias
gerais serão convocadas por cartas registadas, expedidas com a
antecedência mínima de quinze dias.
ARTIGO 10.º
Em caso de morte ou interdição de qualquer um dos sócios, a
sociedade não se dissolve e os seus herdeiros ou representantes
exercerão em comum os direitos à respectiva quota.
ARTIGO 11.º
A sociedade assume as obrigações decorrentes dos negócios jurídicos
celebrados com vista à constituição e início de actividade,
designadamente os custos inerentes aos actos de autorização,
constituição e registo.
ARTIGO 12.º
A gerência poderá iniciar as operações sociais a partir desta data,
com incumbência de praticar desde já todos os actos da sua
competência, procedendo aos levantamentos de depósito das quantias
que forem necessárias ao giro social.
Declararam os outorgantes sob sua inteira responsabilidade que o
capital social já se encontra depositado na sua totalidade.
Está conforme o original.
4 de Dezembro de 2002.  A Conservadora, Alda Maria Oliveira
Gonçalves.
2000538150

MARTINCO  CONSTRUÇÕES, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 831/011029;
identificação de pessoa colectiva n.º 505810603.
Certifico que, em 1 de Julho de 2002, foram depositados na pasta
da respectiva sociedade, os documentos referentes à prestação de contas
do exercício de 2001, relativa à sociedade em epígrafe.
Conferida, está conforme.
27 de Julho de 2002.  A Segunda-Ajudante, Margarida Maria
Figueiredo Aires.
2000538592

SEIA 2000  PADARIA E PASTELARIA, L.DA
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CARNES BOCA FINA, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 647/790427;
identificação de pessoa colectiva n.º 503749125.
Certifico que, em 4 de Julho de 2002, foram depositados na pasta
da respectiva sociedade, os documentos referentes à prestação de contas
do exercício de 2001, relativa à sociedade em epígrafe.
Conferida, está conforme.
27 de Novembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Margarida
Maria Figueiredo Aires.
2000538614

LAGOA AZUL  EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
E TURÍSTICOS, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 303/900803;
identificação de pessoa colectiva n.º 502393670.
Certifico que, em 4 de Julho de 2002, foram depositados na pasta
da respectiva sociedade, os documentos referentes à prestação de contas
do exercício de 2001, relativa à sociedade em epígrafe.
Conferida, está conforme.
28 de Novembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Margarida
Maria Figueiredo Aires.
2000538657

MONTANHAS E RIOS, TURISMO, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 397/930428;
identificação de pessoa colectiva n.º 502970561.
Certifico que, em 4 de Julho de 2002, foram depositados na pasta
da respectiva sociedade, os documentos referentes à prestação de contas
do exercício de 2001, relativa à sociedade em epígrafe.
Conferida, está conforme.
28 de Novembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Margarida
Maria Figueiredo Aires.
2000538673

CASAS DO CRUZEIRO, TURISMO E IMOBILIÁRIA, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 304/900803;
identificação de pessoa colectiva n.º 502393823.
Certifico que, em 4 de Julho de 2002, foram depositados na pasta
da respectiva sociedade, os documentos referentes à prestação de contas
do exercício de 2001, relativa à sociedade em epígrafe.
Conferida, está conforme.

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 680/991227;
identificação de pessoa colectiva n.º 504804065.

28 de Novembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Margarida
Maria Figueiredo Aires.
2000538681

Certifico que, em 2 de Julho de 2002, foram depositados na pasta
da respectiva sociedade, os documentos referentes à prestação de contas
do exercício de 2001, relativa à sociedade em epígrafe.

SEIMOTO  COMÉRCIO DE MOTOS E ACESSÓRIOS, L.DA

Conferida, está conforme.
27 de Novembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Margarida
Maria Figueiredo Aires.
2000536697

CONSTRUSEIA, CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 518/960620;
identificação de pessoa colectiva n.º 503202614.
Certifico que, em 1 de Julho de 2002, foram depositados na pasta
da respectiva sociedade, os documentos referentes à prestação de contas
do exercício de 2001, relativa à sociedade em epígrafe.
Conferida, está conforme.
27 de Novembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Margarida
Maria Figueiredo Aires.
2000538550

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 210/861124;
identificação de pessoa colectiva n.º 501742948.
Certifico que, em 1 de Julho de 2002, foram depositados na pasta
da respectiva sociedade, os documentos referentes à prestação de contas
do exercício de 2001, relativa à sociedade em epígrafe.
Conferida, está conforme.
27 de Novembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Margarida
Maria Figueiredo Aires.
2000538568

RUMO XXI  CONSULTADORIA E AUDITORIA, L. DA
Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 698/000404;
identificação de pessoa colectiva n.º 504929712.

1740-(28)

DIÁRIO DA REPÚBLICA  III SÉRIE

Certifico que, em 1 de Julho de 2002, foram depositados na pasta
da respectiva sociedade, os documentos referentes à prestação de contas
do exercício de 2001, relativa à sociedade em epígrafe.
Conferida, está conforme.
27 de Novembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Margarida
Maria Figueiredo Aires.
2000538576

GRANISEIA  INDÚSTRIA DE MÁRMORES E GRANITOS, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 582/970702;
identificação de pessoa colectiva n.º 503392359.
Certifico que, em 1 de Julho de 2002, foram depositados na pasta
da respectiva sociedade, os documentos referentes à prestação de contas
do exercício de 2001, relativa à sociedade em epígrafe.
Conferida, está conforme.
27 de Novembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Margarida
Maria Figueiredo Aires.
2000538541

MONTES SERRANOS  ENERGIA E CONSTRUÇÕES S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 892/020613;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/020613.
Certifico que, foi constituída a sociedade MONTES SERRANOS 
Energia e Construções, S. A., que se regerá pelo pacto social constante
dos artigos seguintes:

CAPÍTULO I
Denominação, sede e objecto social
ARTIGO 1.º
1  A sociedade adopta a denominação MONTES SERRANOS 
Energia e Construções, S. A..
ARTIGO 2.º
1  A sede social é na Quinta do Crestelo, freguesia e concelho de
Seia, podendo ser transferida, nos termos da lei, por simples deliberação
do conselho de administração
2  O conselho de administração poderá criar e extinguir, em
qualquer parte do território nacional ou estrangeiro, delegações,
agências, estabelecimentos, sucursais ou qualquer outra forma de
representação que julgue conveniente.
ARTIGO 3.º
O objecto da sociedade é produção e venda de energia eléctrica,
com origem em fontes renováveis, através da promoção, construção
e exploração de parques eólicos e outras fontes de energia renováveis.
ARTIGO 4.º
A sociedade pode adquirir e alienar participações em sociedades, de
direito nacional ou estrangeiro, independentemente do seu objecto
social, em sociedades reguladas por leis especiais, em sociedades de
responsabilidade ilimitada, bem como associar-se com outras pessoas
jurídicas, para, nomeadamente formar novas sociedades, agrupamentos
complementares de empresas, agrupamentos europeus de interesse
económico, associações sem fim lucrativo, consórcios, associações em
participação e outras formas institucionais de cooperação.

CAPÍTULO II
Capital, acções e obrigações
ARTIGO 5.º
1  O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
52 000 euros e é representado e dividido em 52 000 acções ordinárias,
cada uma com o valor nominal de 1 euro.
2  O capital poderá ser elevado até 1 000 000 euros, por uma ou
mais vezes, por deliberação do conselho de administração que fixará,
nos termos da lei, as condições de subscrição, nomeadamente o
diferimento na realização das entradas e as categorias de acções a emitir
de entre as já existentes.
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ARTIGO 6.º

1  As acções serão nominativas ou ao portador reciprocamente
convertíveis à vontade do accionista, a cargo de quem ficarão as
despesas de conversão.
2  No caso de as acções serem representadas por títulos, poderão
haver títulos representativos de 1, 5, 10, 100, 1000, 10 000 e
100 000 acções.
3  Os títulos são assinados por um administrador.
4  Fica desde já autorizada a emissão de acções escriturais ou a
conversão de acções tituladas em escriturais, nos termos da legislação
aplicável e desde que haja prévia deliberação nesse sentido da assembleia
geral.
ARTIGO 7.º
A sociedade poderá emitir qualquer tipo de obrigações, nos termos
da lei e nas condições estabelecidas pela assembleia geral ou pela
conselho de administração.

CAPÍTULO III
Administração e fiscalização
ARTIGO 8.º
1  A sociedade é gerida por um administrador único ou por um
conselho de administração, composto de três, cinco ou sete membros
efectivos, ficando autorizada a eleição de um ou dois suplentes
conforme o número de efectivos for inferior ou igual a sete, eleitos
em assembleia geral. No caso de existir administrador único, as
menções ao conselho de administração constantes nestes estatutos
consideram-se feitas para o administrador único, com as necessárias
adaptações.
2  O presidente do conselho de administração deverá ser
designado pela assembleia geral aquando da eleição dos restantes
membros ou, posteriormente, pelo próprio conselho de administração.
3  O presidente do conselho de administração terá voto de
qualidade nas deliberações do conselho.
4  O conselho de administração poderá delegar a competência e
os poderes de gestão dos negócios sociais que entenda, num ou mais
administradores delegados ou numa comissão executiva, devendo a
deliberação do conselho regulamentar a respectiva delegação, fixandolhe as atribuições e limites.
5  O conselho de administração pode encarregar especialmente
algum ou alguns administradores de se ocuparem de certas matérias da
administração.
6  O conselho de administração poderá ainda nomear mandatário
ou mandatários para a prática de determinados actos ou categorias de
actos.
ARTIGO 9.º
1  Sem prejuízo das demais atribuições que lhe conferem a lei e
estes estatutos, ao conselho de administração compete assegurar a
gestão de todos os negócios sociais e efectuar todas as operações
relativas ao objecto social, no que lhe são conferidos os mais amplos
poderes, nomeadamente:
a) Representar a sociedade, em juízo e fora dele, propor e contestar
quaisquer acções, transigir e desistir das mesmas e comprometer-se
em arbitragens;
b) Aprovar o orçamento e plano da empresa;
c) Adquirir, alienar e onerar ou locar, nos termos legais, quaisquer
bens imóveis ou móveis, incluindo acções, quotas e obrigações;
d) Deliberar que a sociedade se associe com outras pessoas;
e) Deliberar a emissão de obrigações e contrair empréstimos no
mercado financeiro nacional e ou estrangeiro e aceitar a fiscalização
das entidades mutuantes;
f) Designar quaisquer outras pessoas, individuais ou colectivas, para
exercício de cargos sociais noutras empresas, sociedades, instituições
ou organismos públicos ou privados.
2  O conselho de administração poderá designar o secretário da
sociedade e o respectivo suplente, a quem competirão as funções
previstas na lei; a duração de funções do secretário da sociedade
coincide com a do mandato do conselho de administração que o
designou, podendo renovar-se por uma ou mais vezes.
ARTIGO 10.º
1  Todos os actos e documentos que obriguem a sociedade,
incluindo cheques, letras, livranças e aceites bancários, terão validade
quando assinados por:
a) Dois administradores;
b) Um administrador se se tratar do administrador único ou se, para
intervir no acto ou actos, tiver sido designado em acta pelo conselho
de administração ou pela assembleia geral;
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c) Um ou mais administradores delegados no exercício da delegação;
d) Um ou mais mandatários ou procuradores no exercício do
respectivo mandato.
2  Os documentos de mero expediente poderão ser assinados por
um só administrador ou por um dos mandatários.
ARTIGO 11.º
1  O conselho de administração reunirá, normalmente, uma vez
por quadrimestre e, além disso, todas as vezes que o presidente ou dois
dos membros do conselho o convoquem por forma suficiente e com a
antecedência necessária atendendo ao fim a que se destina, devendo
constar das respectivas actas as deliberações que forem tomadas.
2  Qualquer administrador pode fazer-se representar nas reuniões
do conselho por outro administrador, mediante carta dirigida ao
presidente a mencionar na acta e a arquivar. A carta de representação
deverá indicar o dia e a hora da reunião a que se destina.
3  Os administradores poderão votar por correspondência, a
solicitação do presidente do conselho.
ARTIGO 12.º
Os membros do conselho de administração caucionarão ou não o
exercício do seu cargo, conforme for deliberado pela assembleia geral
que os designar, ou na falta de deliberação, por qualquer das formas
permitidas por lei e na importância mínima legalmente fixada.
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requerido por accionistas que reunam as condições legalmente
exigidas.
ARTIGO 19.º
1  A remuneração dos membros dos cargos sociais será fixada
pela assembleia geral, podendo assumir a forma de retribuição certa,
cumulada ou não com percentagem nos lucros ou outros benefícios.
2  A assembleia geral poderá eleger uma comissão de vencimentos, constituída por três membros, para o cumprimento do
disposto no número anterior.
3  A percentagem global dos lucros de exercício distribuíveis
destinada a remuneração dos membros dos corpos sociais nunca poderá
exceder 20%.
ARTIGO 20.º
O mandato dos membros dos órgãos sociais durará quatro anos,
sendo permitida a sua reeleição por uma ou mais vezes.

CAPÍTULO V
Disposições gerais
ARTIGO 21.º

A fiscalização da sociedade será exercida por um fiscal único efectivo
e um suplente, designados em assembleia geral ou por qualquer outra
forma prevista na lei.

Deduzidas as parcelas que se devam destinar à constituição e reforço
de reservas impostas por lei, os resultados líquidos evidenciados pelo
balanço anual terão a aplicação que a assembleia geral livremente lhes
destinar, podendo esta, por maioria simples, deliberar distribui-los total
ou parcialmente, ou afectá-los integralmente a reservas livres ou outras
que pretenda criar.

ARTIGO 14.º

ARTIGO 22.º

ARTIGO 13.º

As atribuições do fiscal único são as que lhe são especificadas na lei
e as que lhe ficam consignadas nestes estatutos.

CAPÍTULO IV
Assembleia geral
ARTIGO 15.º
1  A assembleia geral é constituída somente pelos accionistas com
direito a voto possuidores de acções ou títulos de subscrição que as
substituam e que até oito dias antes da realização da assembleia, as
tenham:
a) Averbado em seu nome nos registos da sociedade, sendo
nominativas;
b) Depositadas em seu nome, nos cofres da sociedade ou numa
instituição de crédito ou em intermediário financeiro autorizado nos
termos da lei, sendo ao portador;
c) Inscritas em conta de valores mobiliários escriturais, se
revestirem essa natureza.
2  O depósito na instituição de crédito ou em intermediário
financeiro e a inscrição referida na alínea c) do número anterior, têm
de ser comprovados por carta emitida por qualquer destas entidades
que dê entrada na sociedade pelo menos oito dias antes da data da sua
realização.
3  Os accionistas só poderão comparecer na assembleia se
comunicarem essa intenção ao presidente da mesa da assembleia geral,
por escrito, até três dias antes da data da sua realização, salvo se
tiverem comprovado o depósito a que se refere o número anterior.
4  A presença nas assembleias gerais e a participação na discussão
dos assuntos da ordem do dia por parte de accionistas sem direito a
voto depende de autorização do presidente da mesa, mas a assembleia
pode revogar essa autorização.
5  O disposto nos números anteriores não se aplica nas assembleias
gerais universais.
ARTIGO 16.º
A cada grupo de cem acções corresponde um voto, tendo os
accionistas tantos votos quanto os correspondentes à parte inteira
que resultar da divisão por cem do número de acções que possuam,
sem qualquer limite.
ARTIGO 17.º
A mesa da assembleia geral será constituída por um presidente e
um secretário.
ARTIGO 18.º
A assembleia geral reunirá:
a) Em sessão ordinário no primeiro trimestre de cada ano;
b) Em sessão extraordinária, sempre que o conselho de
administração ou o fiscal único o julguem conveniente ou quando

O conselho de administração, autorizado pelo fiscal único, poderá
resolver fazer adiantamentos sobre lucros no decurso de um exercício,
nos termos previstos na lei.
Está conforme o original.
3 de Dezembro de 2002.  A Conservadora, Alda Maria Oliveira
Gonçalves.
2000538126

ANTÓNIO & CONSTANTINO, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 909/020913;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/020913.
Certifico que, entre João Pedro Constantino da Costa, casado com
Carmen Susana Marques Vale Reis, na comunhão de adquiridos, e
António Jorge Mendes Cardoso, casado com Ana Isabel Tavares
Felgosa Cardoso, na comunhão de adquiridos, foi constituída uma
sociedade que se regerá pelo pacto social constante dos artigos seguintes:
ARTIGO 1.º
1  A sociedade adopta a firma António & Constantino, L.da, e
tem a sua sede no Edifício Solar Um, rés-do-chão, direito, freguesia,
concelho e cidade de Seia.
2  A sociedade por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe e criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.
ARTIGO 2.º
O objecto da sociedade consiste no comércio a retalho de
equipamentos informáticos e de telecomunicações.
ARTIGO 3.º
O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas dos valores nominais
e titulares seguintes: uma de 2550 euros, pertencente ao sócio João
Pedro Constantino da Costa; e uma de 2450 euros, pertencente ao
sócio António Jorge Mendes Cardoso.
ARTIGO 4.º
1  A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em
assembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes ambos os sócios.
2  Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos é
necessária a intervenção de dois gerentes.

1740-(30)

N.º 20  24 de Janeiro de 2003

DIÁRIO DA REPÚBLICA  III SÉRIE

3  A remuneração da gerência poderá consistir, total ou
parcialmente, em participação nos lucros da sociedade.
ARTIGO 5.º
A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.
ARTIGO 6.º
A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.
ARTIGO 7.º
1  Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual ao décuplo do capital social, desde que
deliberado por unanimidade dos votos correspondentes ao capital
social.
2  Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade quando
esta deles carecer nas condições de retribuição e reembolso que forem
fixadas em assembleia geral.
Disposição transitória
A gerência fica, desde já, autorizada a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição, registo da
sociedade, instalação da sede social e a adquirir para esta quaisquer
bens móveis, designadamente equipamentos e veículos automóveis,
incluindo por contratos leasing e ALD, e tomar de arrendamento
imóveis necessários à prossecução dos fins sociais, mesmo antes do
seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos praticados
pela gerência nesse período, logo que definitivamente matriculada.
Está conforme o original.
5 de Dezembro de 2002.  A Conservadora, Alda Maria Oliveira
Gonçalves.
2000538215

CONSTRUGRAFIA  CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 908/020911;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/020911.
Certifico que, entre José Manuel Marques Mendes e mulher Paula
Fernanda Pereira Dias, casados na comunhão de adquiridos; Carlos Jorge
Lopes de Oliveira, casado com Maria Margarete Febra Teixeira
Oliveira, na comunhão de adquiridos; Pedro Manuel Damas Jorge
Barbosa e mulher Cristina Maria Pereira Borges, casados na comunhão
de adquiridos, foi constituída uma sociedade que se regerá pelo pacto
social constante dos artigos seguintes:
ARTIGO 1.º
A sociedade adopta a denominação CONSTRUGRAFIA 
Construção de Imóveis, S. A..
ARTIGO 2.º
A sociedade tem a sua sede no lugar e freguesia de Vide, concelho
de Seia.
§ 1.º Por simples deliberação da administração, a sede social poderá
ser transferida dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.
§ 2.º A administração poderá criar, transferir ou encerrar sucursais,
agências, delegações ou outras formas de representação social, em
território nacional ou no estrangeiro.
ARTIGO 3.º
A sociedade tem por objecto a construção de edifícios e obras
públicas, compra e venda de imóveis e revenda dos adquiridos para
esse fim, compra e venda de materiais de construção e aluguer de
máquinas.
ARTIGO 4.º
O capital social, integralmente subscrito em dinheiro, é de
250 000 euros, representado por 50 000 acções no valor nominal de
5 euros, cada e repartido pelos accionistas da seguinte forma:
José Manuel Marques Mendes, com 22 500 acções;
Paula Fernanda Pereira Dias, com 22 500 acções;
Carlos Jorge Lopes de Oliveira, com 2500 acções;
Pedro Manuel Damas Jorge Barbosa, com 1250 acções; e
Cristina Maria Pereira Borges, com 1250 acções.

§ 1.º Cada um dos actuais accionistas já realizou em dinheiro 30%
do valor nominal das acções subscritas devendo o restante ser realizado
também em dinheiro no prazo de dois anos.
§ 2.º As acções serão representadas por títulos de 10, 50, 100, 500 e
1000 acções, podendo a administração, quando o julgar conveniente
e lhe for solicitado, emitir títulos provisórios ou definitivos,
representativos de qualquer número de acções.
§ 3.º As acções serão nominativas e reconvertíveis à custa e a
requerimento do accionista, sendo este dirigido à administração, que
decidirá.
§ 4.º O capital social poderá ser aumentado por entradas em
dinheiro, até ao limite de 2 500 000 euros, mediante simples
deliberação da administração, que fixará a forma e as condições de
subscrição.
ARTIGO 5.º
A administração da sociedade será exercida por um conselho de
administração composto por três membros, eleito em assembleia geral
pelo período de três anos, renovável.
§ 1.º A sociedade obriga-se pelas assinaturas de dois administradores,
sendo sempre obrigatória a assinatura do presidente, bastando, porém,
a assinatura de um administrador para os actos de mero expediente.
ARTIGO 6.º
A fiscalização dos negócios sociais fica a cargo de um fiscal único
que a assembleia geral elegerá com o respectivo suplente pelo período
de três anos, renovável.
ARTIGO 7.º
A mesa da assembleia geral, é eleita por esta por períodos de três
anos, renováveis, e é constituída por um presidente e um secretário,
o qual substituirá o presidente nas suas faltas ou impedimentos.
ARTIGO 8.º
O conselho de administração eleito inicialmente fica desde já
autorizado, mesmo antes do registo, a efectuar levantamentos das
entradas depositadas para pagamentos das despesas de constituição e
com a aquisição de equipamentos e outros bens julgados indispensáveis
ao início de actividade da sociedade.
§ 1.º Igualmente para prossecução dos objectivos sociais, sem
prejuízo do disposto nos artigos 5.º e 40.º do Código das Sociedades
Comerciais e ao abrigo do permitido na alínea d) do artigo 19.º do
respectivo Código, todos os negócios a realizar, no período
compreendido entre esta escritura e o registo definitivo do contrato,
serão totalmente assumidos pela sociedade, ficando assim, desde já,
expressamente autorizado o conselho de administração a efectuar
quaisquer contratos de compra e venda, permuta ou arrendamento de
móveis e imóveis, inclusivé outorgando as respectivas escrituras
públicas.
Valendo como primeira deliberação da assembleia geral, ficam desde
já nomeados os seguintes corpos sociais, dispensados de caução:
Conselho de administração:
José Manuel Marques Mendes (Presidente);
Carlos Jorge Lopes de Oliveira (Administrador);
Pedro Manuel Damas Jorge Barbosa (Administrador);
Mesa da assembleia geral:
Paula Fernanda Pereira Dias (Presidente);
Cristina Maria Pereira Borges (Secretária);
Conselho fiscal:
Fiscal único  Botelho, Roseiro & Associados, sociedade de revisores
oficiais de contas, inscrita com o n.º 97, com sede no Edifício Atlanta
I, Estrada da Luz, n.º 90, 7.º, H, Lisboa, número de identificação de
pessoa colectiva 502745908, representada por Luis Alexandre Cantante
Botelho Roseiro, revisor oficial de contas n.º 843, número de
identificação fiscal 144459639, com escritório na morada atrás referida;
Suplente  Rui Miguel Serrado Assis, revisor oficial de contas
n.º 1090, número de identificação fiscal 176608974, com residência
profissional na Avenida de Elísio de Moura, 339, loja A, Coimbra.
Está conforme o original.
5 de Dezembro de 2002.  A Conservadora, Alda Maria Oliveira
Gonçalves.
2000538207

MIMEN  SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 917/021113;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/021113.

N.º 20  24 de Janeiro de 2003

1740-(31)

DIÁRIO DA REPÚBLICA  III SÉRIE

Certifico que, entre Riva Mendelsohn, solteira, maior e Ulisses
Alberto Miranda, divorciado, foi constituída uma sociedade que se
regerá pelo pacto social constante dos artigos seguintes:
1.º
A sociedade adopta a denominação MIMEN  Sociedade
Imobiliária, L.da, e tem a sua sede na Rua do Pintor Lucas Marrão,
n.º 22, 7.º, esquerdo, freguesia e concelho de Seia.
§ único. A gerência poderá deslocar a sede dentro do mesmo
concelho ou para outro concelho limítrofe.
2.º
O objecto social é:
Compra, venda, administração, arrendamento e gestão de imóveis
e revenda dos adquiridos para esse fim.
3.º
O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma de
4900 euros, pertencente à sócia Riva Mendelsohn, outra de 100 euros,
pertencente ao sócio Ulisses Alberto Miranda.
§ único. Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares
de capital, até ao montante de vinte vezes o montante do capital
social, nos termos acordados em assembleia geral.
4.º
A administração e a representação da sociedade, ficam a cargo da
gerência nomeada em assembleia geral, ficando o sócio Ulisses Alberto
Miranda, desde já nomeado gerente.
§ 1.º Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos,
nomeadamente na compra e venda de veículos automóveis de e para
a sociedade é suficiente a assinatura de um gerente.
§ 2.º É proibido aos gerentes obrigar a sociedade em fianças,
abonações, letras de favor ou em actos e documentos estranhos ao
objecto social.
5.º
A cessão de quotas entre sócios é livre; a não sócios depende do
consentimento da sociedade, que terá o direito de preferência em
primeiro lugar, cabendo este direito aos sócios não cedentes, em
segundo lugar, se aquela não desejar preferir.
6.º
A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
Por acordo com o seu titular;
Se, em execução social, fiscal, ou administrativa for ordenada a
venda da quota;
Por falência ou insolvência do titular da quota, judicialmente
decretada e não suspensa;
Se o titular da quota não cumprir, pontualmente, as obrigações
impostas pelo contrato social e as da lei.
§ único. Salvo no caso da alínea a), o preço da amortização, a pagar
mediante recibo ou por consignação na Caixa Geral de Depósitos, será
o valor nominal da quota.
7.º
As assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas dirigidas
aos sócios com aviso de recepção com a antecedência mínima de
quinze dias, salvo se outras formalidades foram impostas por lei.
Disposições transitórias
1  Nos termos e para o efeito do artigo 202.º, n.º 4, alínea b),
do Código das Sociedades Comerciais, os sócios gerentes ficam desde
já autorizados a proceder a levantamentos parciais ou da totalidade
do capital depositado na conta aberta em nome da sociedade, a fim
de suportar as despesas de constituição e registos e outras à própria
actividade da sociedade, despesas que a sociedade assume desde já.
2  A sociedade poderá iniciar imediatamente a actividade, para o
que a gerência fica correspondentemente autorizada a praticar quaisquer
actos e negócios no âmbito do respectivo objecto, e todos aqueles
que se traduzam na aquisição de qualquer bem móvel ou imóvel ou
estabelecimentos comerciais e industriais para a sociedade, sem
necessidade de prévia deliberação da assembleia geral.
Está conforme o original.
5 de Dezembro de 2002.  A Conservadora, Alda Maria Oliveira
Gonçalves.
2000538240

LEIRIA
ALVAIÁZERE

JOÃO SERRA DE CARVALHO, UNIPESSOAL, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Alvaiázere. Matrícula n.º 329;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/20021204.
Certifico que, João Serra de Carvalho, casado com Maria Manuela
Ferreira Carvalho, na comunhão de adquiridos, constituiu a sociedade
com a denominação em epígrafe, que se rege pelas cláusulas constantes
dos seguintes artigos:
ARTIGO 1.º
1  A sociedade adopta a firma João Serra de Carvalho,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede no lugar do Carvalhal, freguesia de
Maçãs de Dona Maria, concelho de Alvaiázere.
2  A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe, bem como poderá criar sucursais, filiais,
agências ou outras formas locais de representação, no território
nacional.
ARTIGO 2.º
A sociedade tem por objecto o comércio por grosso e a retalho de
alimentos para animais, cereais, sementes, leguminosas, oleaginosas e
produtos químicos de uso exclusivamente agrícola, silvícola e pecuária.
ARTIGO 3.º
O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma única quota, de igual valor nominal,
pertencente ao sócio, João Serra de Carvalho.
§ único. O sócio poderá deliberar efectuar prestações suplementares
até ao montante global igual ao décuplo do capital social.
ARTIGO 4.º
1  A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo dele sócio, João Serra de Carvalho, desde
já nomeado gerente, ou de outras pessoas estranhas à sociedade, que
venham por ele a ser designadas.
2  Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é
suficiente a assinatura de um gerente.
ARTIGO 5.º
A sociedade poderá participar, sob qualquer forma, no capital social
de outras sociedades, já existentes ou a constituir, mesmo com objecto
diferente do seu e, ainda, em sociedades reguladas por leis especiais ou
em agrupamentos complementares de empresas e desde que em
sociedades por quotas não fique na situação de única sócia dessa
sociedade.
ARTIGO 6.º
É expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade em
fianças, abonações, letras de favor e outros actos ou contratos
estranhos aos negócios sociais.
Está conforme o original.
5 de Dezembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Maria Teresa
Marques Rodrigues Silveira.
2001442297

BATALHA

PREDIBATALHA  CONSTRUÇÕES, L.DA
Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 1020/
021202; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/021202.
Certifico que, Manuel Ferreira Gameiro, casado com Maria Júlia
Trindade Pinheiro na comunhão geral, e João Manuel da Silva Moreira,
casado com Célia Ilda Morais dos Santos Gomes Moreira na comunhão
de adquiridos, constituíram uma sociedade comercial por quotas, que
se rege pelo seguinte contrato:
1.º
A sociedade adopta a denominação de PREDIBATALHA 
Construções, L.da.
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2.º

3.º

A sociedade tem a sede na Estrada Nacional n.º 356, Vivenda n.º 47,
no lugar de Jardoeira, freguesia e concelho da Batalha.
§ único. A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe, bem como poderá criar agências, delegações,
sucursais ou quaisquer outras formas locais de representação da
sociedade, em território nacional ou no estrangeiro.

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
7500 euros, e representa-se por duas quotas iguais, a saber: uma de
3900 euros, pertencente ao sócio Nuno Pereira Meneses Monteiro e
outra de 3600 euros, pertencente a Miguel Pereira Meneses Monteiro.

3.º
O objecto social consiste na construção civil, compra, venda,
arrendamento de imóveis e agricultura.
4.º
O capital social, integralmente já realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e representa-se por duas quotas iguais de 2500 euros, uma
de cada sócio.
5.º
Por decisão unânime dos sócios, podem ser exigidas prestações
suplementares de capital até ao montante global de 300 000 euros.
6.º
A sociedade poderá participar por qualquer forma, no capital de
outras reguladas ou não por leis especiais, em agrupamentos
complementares de empresas e ainda comparticipar na criação de
novas empresas, mesmo que o objecto desta ou destas sociedades,
coincida ou não, no todo ou em parte, com o da mesma.
7.º
1  A cessão de quotas entre sócios é livre.
2  Na cessão de quotas a favor de estranhos, a sociedade em
primeiro lugar e os restantes sócios depois, terão direito de preferência.
8.º
1  A sociedade reserva-se o direito de amortizar qualquer quota
que seja penhorada, arrestada ou objecto de outra providência judicial.
2  A amortização considera-se efectuada com o depósito à ordem
de quem de direito, do valor da quota apurado segundo balanço a
efectuar para o efeito.
3  A quota amortizada figurará como tal no balanço podendo,
porém, os sócios deliberar nos termos legais a correspondente redução
do capital ou o aumento do valor das restantes quotas, ou ainda, a
criação de uma ou mais quotas para alienação, a terceiros.
9.º
1  A gerência da sociedade, sem caução e com ou sem
remuneração, conforme deliberação da assembleia geral, pertence aos
sócios, desde já nomeados gerentes.
2  Para obrigar a sociedade é necessário a assinatura de dois
gerentes.
Conferida, está conforme.
6 de Dezembro de 2002.  A Conservadora, Ana Maria Gomes
Sousa.
2000465773

MOTORES EUROLENA, L.DA
Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 1019/
021127; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/021127.
Certifico que, Nuno Pereira Meneses Monteiro e Miguel Pereira
Meneses Monteiro, solteiros, maiores, constituíram uma sociedade
comercial por quotas, que se rege pelo seguinte contrato:
1.º
A sociedade adopta a denominação de Motores EUROLENA, L.da,
tem sede e estabelecimento no lugar de Rebolaria, freguesia e concelho
da Batalha, poderá alterar a sede e estabelecer sucursais em qualquer
outra localidade.
2.º
O objecto social é a representação, importação, exportação e
comercialização de motores, peças e máquinas industriais e agrícolas.

4.º
Não são exigíveis prestações suplementares de capital, sendo
facultativos os suprimentos que, a serem feitos, o serão nas condições
que forem deliberadas em assembleia geral.
5.º
1  A gerência e administração da sociedade e a sua representação
em juízo e fora dele, activa e passivamente são exercidas pelos gerentes
designados em assembleia geral, sem caução e com ou sem remuneração,
conforme ali for deliberado.
2  Fica desde já designado gerente o Engenheiro Rui Pedro
Meneses de Sousa Monteiro.
3  A sociedade obriga-se validamente pela assinatura de um
gerente.
4  A sociedade ainda se obriga em acto certo e determinado pela
pessoa ou pessoas a nomear em assembleia geral.
5  Os gerentes poderão constituir mandatários, nos termos da
lei.
6  Os gerentes não poderão obrigar a sociedade em actos alheios
aos negócios sociais, designadamente em abonações, fianças ou letras
de favor.
6.º
1  A cessão de quotas entre os sócios é livre, seja total ou parcial.
2  Na cessão a estranhos é reconhecido o direito de preferência,
com eficácia real, primeiro à sociedade e depois aos sócios.
§ único. Na falta de acordo, o valor da cessão será o que resultar de
um balanço especialmente realizado para o efeito.
7.º
No caso de morte, interdição ou inabilitação de qualquer sócio, a
sociedade continua com os herdeiros do falecido, ou o representante
do interdito ou inabilitado, devendo aqueles entre si escolher um que
a todos represente na sociedade, enquanto a quota permanecer indivisa.
8.º
A sociedade reserva-se o direito de amortizar qualquer quota nos
seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Cessão com infracção do disposto no artigo 6.º do presente pacto;
c) Insolvência ou falência do respectivo titular, judicialmente
decretada e não suspensa;
d) Penhora, arresto, arrolamento, apreensão ou outra providência
judicial;
e) Sendo o sócio vencido em processo judicial entre ele e a
sociedade, qualquer que seja a parte que mova a acção.
§ único. Para os efeitos das alíneas b) d) e e), o valor será o valor
nominal da quota, considerando-se efectuada a amortização com o
depósito do respectivo valor na Caixa Geral de Depósitos, no prazo
de 180 dias após a realização da assembleia geral que delibere a
amortização; para os efeitos da alínea c), a contrapartida será o valor
resultante de um balanço especialmente realizado para o efeito.
9.º
As assembleias gerais serão convocadas por carta registada com
aviso de recepção, expedida com a antecedência mínima de quinze
dias, salvo quando a lei exigir formalidades especiais.
10.º
No caso de dissolução, os sócios serão liquidatários, e o activo e
passivo serão adjudicados ao sócio que melhor preço e condições de
pagamento oferecer.
11.º
Todos os litígios emergentes do presente contrato entre os sócios,
seus herdeiros ou representantes ou entre qualquer destas pessoas e a
sociedade serão submetidos, em ordem à sua resolução:
a) À assembleia geral;
b) À arbitragem, sendo nomeado um perito por cada parte e um
pela sociedade;
c) Ao foro da Comarca de Porto de Mós, com renúncia a qualquer
outro.
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Disposições finais e transitórias
12.º
A gerência fica autorizada a efectuar levantamentos da conta em
nome da sociedade para aquisição de equipamentos e material, mesmo
que previamente ao seu registo definitivo.
13.º
A sociedade assume desde já a responsabilidade pelos encargos da
sua constituição e instalação, através do pagamento de todas as
despesas efectuadas antes do registo definitivo, nos termos do
artigo 19.º do Código das Sociedades Comerciais, valores estes em que
reembolsará os sócios.
Conferida, está conforme.
4 de Dezembro de 2002.  A Conservadora, Ana Maria Gomes
Sousa.
2000465730

CARLA CEREJO, UNIPESSOAL, L.
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SANTOS & SANTOS, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Marinha Grande. Matrícula
n.º 357; identificação de pessoa colectiva n.º 500686912; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 2/20020319.
Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital para 1 002 410$, e tendo em consequência sido alterado o
artigo 3.º, que passou a ter a seguinte redacção:
ARTIGO 3.º
O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos diversos
valores da escrita, é de 5000 euros, e corresponde à soma de duas
quotas iguais no valor de 2500 euros, uma de cada um dos sócios.
O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.
Conferida, está conforme.

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 959/
020117; identificação de pessoa colectiva n.º 505951231; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 5/021128.

22 de Novembro de 2002.  A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista.
2000318290

Certifico que, foi efectuado o registo da dissolução e encerramento
da liquidação da sociedade em epígrafe, tendo as contas sido aprovadas
em 28 de Agosto de 2002, não havendo activo nem passivo.

QUIMIMAG  PRODUTOS QUÍMICOS, L.DA

Conferida, está conforme.
5 de Dezembro de 2002.  A Conservadora, Ana Maria Gomes
Sousa.
2000465757

INDUSMATEC  SERVIÇOS DE PINTURA
E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, L.DA
Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 905/
010914; identificação de pessoa colectiva n.º 505748703;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: Of. 20/021122.
Certifico que, José Vieira Pires, cessou funções de gerente da
sociedade em epígrafe, por renúncia em 6 de Novembro de 2002.
Conferida, está conforme.
29 de Novembro de 2002.  A Conservadora, Ana Maria Gomes
Sousa.
2000465714
CALDAS DA RAINHA

Conservatória do Registo Comercial de Marinha Grande. Matrícula
n.º 1563; identificação de pessoa colectiva n.º 503974536;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 10; números e
data das apresentações: 1 e 7/20020318.
Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, Mário Carlos
Martins Fernandes, foi exonerado das funções de gerente, por renúncia;
data: 9 de Novembro de 2001.
Mais certifico que, foram alterados os artigos 4.º e 8.º do contrato,
que passou a ter a seguinte redacção:
ARTIGO 4.º
A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence aos sócios, desde já nomeados
gerentes, bastando a assinatura de um para obrigar a sociedade.
ARTIGO 8.º
1  A sociedade poderá exigir dos seus sócios prestações
suplementares de capital até dez vezes o valor do capital social.
2  Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela
carecer, nos termos e condições a acordar em assembleia geral.

AMOBILAR  COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO, L.DA

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

Conservatória do Registo Comercial de Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 1425; identificação de pessoa colectiva n.º 502033835; data da
apresentação: 20020722.

22 de Novembro de 2002.  A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista.
2000318282

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram
depositados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
exercício de 2001.
Foi conferida e está conforme.
19 de Novembro de 2002.  O Ajudante, Manuel Joaquim
Fernandes Ferreira.
2000444113

LUÍS & DINIS  PADARIA E PASTELARIA CIDADE NOVA, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 2425; identificação de pessoa colectiva n.º 503863955; data da
apresentação: 20020718.
Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram
depositados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
exercício de 2001.
Foi conferida e está conforme.
18 de Novembro de 2002.  O Ajudante, Manuel Joaquim
Fernandes Ferreira.
2001635923

Conferida, está conforme.

LEIRITOOL  COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Marinha Grande. Matrícula
n.º 1912; identificação de pessoa colectiva n.º 505005212;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2 e averbamento
n.º 2 à inscrição n.º 1; números e data das apresentações: 2, 3 e 4/
20020315.
Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, José Alves
dos Santos Ruivo, foi exonerado das funções de gerente, por renúncia;
data: 14 de Janeiro de 2002.
Mais certifico que, Luísa Cristina Alves Ruivo, foi designada gerente
em 14 de Janeiro de 2002.
Mais certifico que, foi deslocada a sede para a Rua de Vila Real de
Santo António, n.º 46, 2.º, direito, Marinha Grande.
Conferida, está conforme.
22 de Novembro de 2002.  A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista.
2000318274
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JOAQUIM M. P. FERNANDES, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Marinha Grande. Matrícula
n.º 1071; identificação de pessoa colectiva n.º 502766697;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4 e averbamento
n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5 e averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 4; números e data das apresentações: 8, 9, 10, 11 e
12/20020319.
Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, Joaquim
Manuel Pereira Fernandes, foi exonerado das funções de gerente, por
renúncia; data: 7 de Junho de 2001.
Mais certifico que, foram alterados os artigos 4.º e 5.º e eliminado
o artigo 6.º do contrato, que passou a ter a seguinte redacção:
ARTIGO 4.º
O capital social é de 50 000 euros e corresponde à soma de quatro
quotas: uma de 42 500 euros do sócio Joaquim Manuel Pereira
Fernandes; e três de 2500 euros, cada, uma de cada um dos sócios
Helena Manuela de Sousa Fernandes, Sónia Manuela Morgado
Fernandes e Nuno Miguel de Sousa Fernandes.
ARTIGO 5.º
A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida por sócios ou não sócios,
a nomear em assembleia geral, ficando no entanto desde já nomeada
gerente a sócia Sónia Manuela Morgado Fernandes.
§ único. Paras obrigar a sociedade basta a assinatura de um gerente.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, José Alves
dos Santos Ruivo, foi exonerado das funções de gerente, por
destituição; data: 28 de Fevereiro de 2002.
Mais certifico que, Luísa Cristina Alves Ruivo, foi designada gerente
em 28 de Fevereiro de 2002.
Conferida, está conforme.
22 de Novembro de 2002.  A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista.
2000318312

ANDRÉ & FILHOS, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Marinha Grande. Matrícula
n.º 1724; identificação de pessoa colectiva n.º 504298925;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 1/20020314.
Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital para 1 002 410$, e tendo em consequência sido alterado o
artigo 3.º, que passou a ter a seguinte redacção:
ARTIGO 3.º
O capital social, em dinheiro é de 5000 euros, e corresponde à soma
de três quotas: uma de 3600 euros de que é detentor o sócio Nuno
David Pedrosa da Silva André; outra de 800 euros de que é detentor o
sócio Pedro Jorge Pedrosa da Silva André; e outra de 600 euros de
que é detentor o sócio Viriato da Silva André.
O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Mais certifico que, deslocou a sede para a Rua do Fagundo,
Albergaria, Marinha Grande.
Mais certifico que, Helena Manuela de Sousa Fernandes, foi designada
gerente em 15 de Fevereiro de 2002; e que Sónia Manuela Morgado
Fernandes, foi exonerada das funções de gerente, por renúncia, na
mesma data.

22 de Novembro de 2002.  A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista.
2000318266

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

NAZARÉ

Conferida, está conforme.

Conferida, está conforme.

TALHO GUERRA, L.DA

22 de Novembro de 2002.  A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista.
2000318339

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 220;
identificação de pessoa colectiva n.º 502431024; inscrição n.º 7;
número e data da apresentação: 5/020328.

MOLDES SOUSA, L.DA

Certifico que, pelo averbamento n.º 1 (oficioso) de 6 de Novembro
de 2002, em relação à sociedade em epígrafe, pela apresentação acima
referida, foi registado o seguinte facto:
Alteração do pacto social  Artigo alterado: 4.º:

Conservatória do Registo Comercial de Marinha Grande. Matrícula
n.º 876; identificação de pessoa colectiva n.º 502291788; inscrição
n.º 9; número e data da apresentação: 7/20020319.
Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital para 1 002 410$, e tendo em consequência sido alterado o
artigo 4.º, que passou a ter a seguinte redacção:
ARTIGO 4.º
O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de quatro quotas: uma de 2500 euros
e uma de 2000 euros, pertencente ao sócio Virgílio Augusto Gomes
de Sousa; duas de 250 euros, cada uma, pertencente à sócia Maria
Helena da Cunha Manuel.
O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.
Conferida, está conforme.
22 de Novembro de 2002.  A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista.
2000318320

SOLO E BETÃO  COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS
PARA REVENDA E CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Marinha Grande. Matrícula
n.º 1833; identificação de pessoa colectiva n.º 504583875;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data
das apresentações: 3 e 4/20020319.

ARTIGO 4.º
O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e representa-se por duas quotas, sendo uma de 1875 euros
do sócio António Maria Roda Henriques, e uma de 3125 euros da sócia
Maria Claudina Prazeres Oliveira Henriques.
O texto actualizado do contrato, ficou depositado na pasta
respectiva.
3 de Dezembro de 2002.  A Conservadora, Maria Margarida
Martins da Costa Henriques Flores.
2001686447

RODRIGUES & CAREPA, L.DA
Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 484;
identificação de pessoa colectiva n.º 500882959; inscrição n.º 8;
número e data da apresentação: 1/021125.
Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, pela apresentação
acima referida, foi registado o seguinte facto:
Alteração do pacto social  Artigo alterado: 3.º:
ARTIGO 3.º
O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
99 759,78 euros, e representa-se por cinco quotas, sendo uma quota
de 2992,79 euros, e uma quota de 997,60 euros, sem determinação de
parte ou direito a favor de Maria José Rodrigues Ferreira, Maria Paula
Rodrigues Sousinha, Maria da Conceição Rodrigues Sousinha e Luís
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Miguel Rodrigues Sousinha, e três quotas iguais de 31 923,13 euros,
uma de cada sócio, Maria Paula Rodrigues Sousinha, Maria da
Conceição Rodrigues Sousinha e Luís Miguel Rodrigues Sousinha.
O texto actualizado do contrato, ficou depositado na pasta
respectiva.
3 de Dezembro de 2002.  A Conservadora, Maria Margarida
Martins da Costa Henriques Flores.
2001686463

OLIVEIRA & HENRIQUES, L.DA
Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 394;
identificação de pessoa colectiva n.º 500853908; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 3; números e datas das apresentações: 4/
20020327 e 5/021025.
Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, pela apresentação
acima referida, foi registado o seguinte facto:
Alteração do pacto social  Artigo alterado: 4.º:
ARTIGO 4.º
O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 euros,
que se divide em duas quotas iguais de 2500 euros, uma de cada sócio.
O texto actualizado do contrato, ficou depositado na pasta
respectiva.
2 de Dezembro de 2002.  A Conservadora, Maria Margarida
Martins da Costa Henriques Flores.
2001686439

PORTO DE MÓS

AZUDAIRE  AZULEJOS DECORATIVOS, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula
n.º 1064/931214; identificação de pessoa colectiva n.º 503101087;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 2/28112002.
Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, a mesma foi
dissolvida e encerrada a liquidação  data da aprovação das
contas: 11 de Novembro de 2002.
Conferida, está conforme.
3 de Dezembro de 2002.  A Primeira-Ajudante, Maria do Carmo
Pinheiro da Conceição.
2001274947

ALBUM DE VIAGENS  VIAGENS E TURISMO, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula n.º 1627/
20010828; identificação de pessoa colectiva n.º 505606542; averbamento
n.º 3 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/021106.
Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, alterou a sede
para: Avenida Dr. Francisco Sá Carneiro, 32-B, Porto de Mós.
Conferida, está conforme.
15 de Novembro de 2002.  A Primeira-Ajudante, Maria do
Carmo Pinheiro da Conceição.
2001274904

JOUTIL  PLÁSTICOS, JOGOS E UTILITÁRIOS, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula
n.º 832/900212; identificação de pessoa colectiva n.º 502292458;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 12; número e data da apresentação: 11/25112002.
Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram
reconduzidos os gerentes Jorge Guilherme Vieira Maria da Silva e Ana
Margarida Vieira da Silva Domingos Silvério  Prazo: 2 anos; data
da deliberação: 20 de Novembro de 2002.
Conferida, está conforme.
3 de Dezembro de 2002.  A Primeira-Ajudante, Maria do Carmo
Pinheiro da Conceição.
2001274912

1740-(35)

RODARVAL  COMPRA E VENDA DE BENS IMÓVEIS, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula
n.º 1767/021125; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/25112002.
Certifico que, entre Bruno José Varino da Silva Azevedo, casado
com Marina Sofia Morim Caseiro, na comunhão de adquiridos, e Carlos
Lavrador Lourenço, casado com Maria de La Salete de Jesus Ribeiro
Lourenço, na comunhão geral, foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:
ARTIGO 1.º
1  A sociedade adopta a firma RODARVAL  Compra e Venda
de Bens Imóveis, L.da.
2  A sociedade tem a sua sede na Rua do Capitão Matos Ribeiro,
n.º 22, lugar de Corredoura, freguesia de Porto de Mós (São Pedro),
concelho de Porto de Mós.
3  A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe e criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.
ARTIGO 2.º
O objecto da sociedade consiste na compra, venda e permuta de
bens imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim.
ARTIGO 3.º
O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
350 000 euros, e corresponde à soma de duas quotas dos valores
nominais de 175 000 euros, cada, pertencentes uma a cada um dos
sócios Bruno José Varino da Silva Azevedo e Carlos Lavrador
Lourenço.
ARTIGO 4.º
1  A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em
assembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes ambos os sócios.
2  Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos é
necessária a intervenção conjunta de dois gerentes.
ARTIGO 5.º
A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.
ARTIGO 6.º
A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.
ARTIGO 7.º
1  A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação
em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as
obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros
legitimários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja
sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio
consentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2  Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no
balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.
3  Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.
4  Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de noventa 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.
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ARTIGO 9.º

1  Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global correspondente ao décuplo do capital social,
reembolsáveis quando julgadas dispensáveis, sendo a data e forma de
restituição fixadas em assembleia geral, que delibere o reembolso.
2  Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade, quando
esta deles carecer nas condições de retribuição e reembolso, que forem
fixadas em assembleia geral.
Conferida, está conforme.
3 de Dezembro de 2002.  A Primeira-Ajudante, Maria do Carmo
Pinheiro da Conceição.
2001274017

CANDIAIRE  EXTRACÇÃO DE PEDRA, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula
n.º 1483/20000224; identificação de pessoa colectiva n.º 504884301;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 3/21112002.
Certifico que, o capital social foi aumentado de 9975,96 € para
40 000,00 €, tendo em consequência os artigos 3.º e 4.º ficado com
a seguinte redacção:
3.º
Tem por objecto a construção civil e obras públicas. A extracção
de calcário, obras de arruamentos, calcetamentos e pavimentos, aluguer
de equipamentos de construção e compra e venda de imóveis.
4.º
O capital social, integralmente realizado, é de 40 000 euros e
corresponde à soma de duas quotas iguais de valor nominal individual
de 20 000 euro, uma de cada um dos sócios Lúcio Martins Santo e
Paulo Jorge Marques Venda.
Foi depositado o texto actualizado do contrato.
Conferida, está conforme.
3 de Dezembro de 2002.  A Primeira-Ajudante, Maria do Carmo
Pinheiro da Conceição.
2001274998

GOLDSTONE & PIKE, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula
n.º 1762/021018; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/18102002.
Certifico que, entre Paul Andrew Goldstone, casado com Sharon
Stone, na separação de bens e Barry Pike, casado com Pauline Pike,
na separação de bens, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo seguinte contrato:
ARTIGO 1.º
Firma, denominação, duração e sede
1  A sociedade adopta a firma Goldstone & Pike, L.da, e durará
por tempo indeterminado.
2  A sociedade tem a sua sede na Rua do Vale das Felicianas, sem
número de polícia, freguesia do Juncal, concelho de Porto de Mós.
3  Por simples deliberação poderá a sociedade transferir a sua
sede para outro local sito no concelho de Porto de Mós ou concelho
limítrofe, bem como criar sucursais, delegações, escritórios ou outras
formas de representação em qualquer parte do território nacional ou
no estrangeiro.
ARTIGO 2.º
Objecto social
1  A sociedade tem por objecto a exportação e logística de
manufacturas de vidro e cerâmica e outros artigos para o lar.
2  A sociedade pode adquirir participações noutras sociedades,
mesmo de responsabilidade ilimitada e associar-se em agrupamentos
complementares de empresas.
ARTIGO 3.º
Capital social
1  O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas, uma com o valor nominal de

4400 euros, pertencente ao sócio Barry Pike e outra com o valor
nominal de 600 euros, pertencente ao sócio Paul Andrew Goldstone.
2  Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital até
ao montante máximo de 50 000 euros.
ARTIGO 4.º
Gerência e representação da sociedade
1  A gerência e a representação, com ou sem remuneração,
conforme for decidido em assembleia geral, fica a cargo do sócio Paul
Andrew Goldstone.
2  A gerência poderá livremente, em nome da sociedade, conferir
mandatos pessoa estranha à sociedade para certos e determinados actos.
3  A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos com
a assinatura de um gerente.
ARTIGO 5.º
Cessão de quotas
É livre a cessão de quotas quer entre sócios quer a estranhos, ficando
desde já autorizada a divisão, no caso de cessão parcial e renunciando
a sociedade ao exercício do direito de preferência.
ARTIGO 6.º
Amortização de quotas
1  A sociedade poderá amortizar a quota nos seguintes casos:
a) Se for objecto de penhor, arresto, penhora, arrolamento ou outra
providência que possibilite a sua venda judicial;
b) Em caso de divórcio do seu titular se, em partilhas, não for adjudicada
a este, ou em caso de dissolução da sócia que seja pessoa colectiva;
c) Em caso de falência, insolvência, interdição ou inabilitação de
qualquer dos sócios.
2  A contrapartida da amortização será igual ao valor nominal
da quota, salvo nos casos em que a lei imponha imperativamente outro
valor, considerando-se feita com o depósito na Caixa Geral de
Depósitos, à ordem de quem de direito.
3  A amortização será deliberada nos noventa dias posteriores,
contados do conhecimento por algum gerente da sociedade do facto
que permita a amortização e, em assembleia geral convocada para o
efeito não serão admitidos a votar os titulares das quotas a amortizar.
4  A amortização da quota deverá efectivar-se no prazo de seis
meses a contar da data da deliberação.
ARTIGO 7.º
Representação de quotas
Por falecimento, interdição ou inabilitação de qualquer sócio e sem
prejuízo do estipulado no artigo 6.º, poderá a sociedade continuar com
os sócios sobrevivos ou capazes e os herdeiros do falecido, o interdito
ou inabilitado legalmente representado, devendo aqueles nomear um,
de entre si, que a todos represente na sociedade, enquanto a respectiva
quota se mantiver indivisa.
Conferida, está conforme.
3 de Dezembro de 2002.  A Primeira-Ajudante, Maria do Carmo
Pinheiro da Conceição.
2001274939

CÉLIA SAMPAIO  TRANSPORTES RODOVIÁRIOS
DE MERCADORIAS, UNIPESSOAL, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula
n.º 1769/021202; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
02122002.
Certifico que, Célia Manuela de Oliveira Rodrigues Sampaio, casada
com Válter Miguel Jorge Sampaio, na comunhão de adquiridos,
constituiu a sociedade unipessoal em epígrafe, que se rege pelo seguinte
contrato:
1.º
A sociedade adopta a firma CÉLIA SAMPAIO  Transportes
Rodoviários de Mercadorias, Unipessoal, L.da.
2.º
1  Tem a sua sede na Rua da Voz de Mira de Aire, sem número
de polícia, na freguesia de Mira de Aire, concelho de Porto de Mós.
2  A gerência pode deslocar a sede dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe e abrir ou criar sucursais, filiais ou outras
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formas de representação em qualquer localidade do país ou do
estrangeiro.
3.º
Tem por objecto transportes rodoviários nacionais e internacionais
de mercadorias, compra e venda de materiais de construção.

Certifico que, foi registado o reforço do capital e alteração parcial
do contrato, sendo a importância do aumento realizado em dinheiro
subscrita por cada um dos sócios:
Nuno Manuel Ferreira Morais e Maria de Fátima Barbosa Fernandes,
casados entre si em comunhão de adquiridos, com a quantia de
301 205$, e dada nova redacção ao artigo 3.º, de que fica sendo:

4.º
1  O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
50 000 euros, corresponde a uma só quota de igual valor nominal,
pertencente à única sócia Célia Manuela de Oliveira Rodrigues Sampaio.
2  A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementares
de capital até quíntuplo do capital social.
5.º

3.º
O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma das duas quotas iguais de 2500 euros,
uma de cada sócio.
O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

1  É nomeada gerente a única sócia Célia Manuela de Oliveira
Rodrigues Sampaio, que tem capacidade profissional.
2  A sociedade vincula-se pela assinatura de um gerente.
3  A gerência não pode vincular a sociedade em actos estranhos
aos negócios sociais, nomeadamente em letras de favor, abonações,
fianças, cauções ou outros documentos semelhantes.

5 de Dezembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Marques Bacelar Inês David.
1000171036

6.º

M. P. CARTAXO  CRECHE E JARDIM DE INFÂNCIA, L.DA

É autorizada a celebração de negócios jurídicos entre a única sócia
e a sociedade ora constituída, desde que tais negócios sirvam à
prossecução do objecto da sociedade e observem a forma escrita.
7.º
As despesas da constituição ficam a cargo da sociedade.
8.º
A sociedade poderá iniciar imediatamente a sua actividade, ficando a
gerência desde já autorizada, designadamente a celebrar quaisquer negócios
jurídicos por conta da sociedade, adquirir mercadorias e bens, móveis
ou imóveis, inerentes à prossecução dos fins sociais, procedendo aos
levantamentos necessários da conta aberta em nome da sociedade, para
liquidação de todas e quaisquer obrigações emergentes da sua actividade,
bem como para a liquidação de despesas com a sua constituição.
Conferida, está conforme.
3 de Dezembro de 2002.  A Primeira-Ajudante, Maria do Carmo
Pinheiro da Conceição.
2001274955

A. VITORINO, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula n.º 194/
740416; identificação de pessoa colectiva n.º 500005940; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 7 e averbamento n.º 2 às inscrições n.os 6 e 1 e
inscrição n.º 11; números e data das apresentações: 3, 4, 5 e 2/25112002.
Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, cessaram
funções de gerentes Joaquim Nogueira Carmona, por destituição em
27 de Setembro de 2002; Cecília Maria de Oliveira Gomes, por
renúncia em 31 de Março de 2001; Maria Emília Vieira de Sousa
Vitorino, por falecimento em 19 de Novembro de 1985, e que o
capital social foi aumentado de 50 000 000$ para 250 400 €, tendo
em consequência o artigo 3.º ficado com a seguinte redacção:
3.º
O capital social, integralmente realizado, é de 250 400 €, e
corresponde à soma de duas quotas iguais de valor nominal individual
de 125 200 €, uma de cada um dos sócios Saúl António Vieira de Sousa
e Maria Isabel Cipriano Fino Vitorino.
Foi depositado o texto actualizado do contrato.
Conferida, está conforme.
3 de Dezembro de 2002.  A Primeira-Ajudante, Maria do Carmo
Pinheiro da Conceição.
2001274980

LISBOA
ALENQUER

INCASA  DECORAÇÃO DE INTERIORES, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 498/
870909; identificação de pessoa colectiva n.º 501871420; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 52/020327.

Conferida, está conforme.

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1202/
970519; identificação de pessoa colectiva n.º 503874159; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 9/020328.
Certifico que, foi registado o reforço do capital e alteração parcial
do contrato, sendo a importância do aumento realizado em dinheiro
subscrita por cada um dos sócios Mário Pereira Cartaxo e Maria
Amália Gomes dos Santos, com a quantia de 1205$, e dada nova
redacção ao artigo 3.º, de que fica sendo:

Capital social
ARTIGO 3.º
O capital social é de 5000 euros, encontrando-se já integralmente
realizado em dinheiro por ambos os sócios, e corresponde à soma de
duas quotas iguais de 2500 euros cada.
O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.
Conferida, está conforme.
5 de Dezembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Marques Bacelar Inês David.
1000171034

PASTELARIA FLOR DA VILA, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1024/
950511; identificação de pessoa colectiva n.º 503412708; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 15/020328.
Certifico que, foi registado o reforço do capital e alteração parcial
do contrato, sendo a importância do aumento realizado em dinheiro
subscrita pela sócia Maria Isabel Silva Gandum Pereira Tomás, com a
quantia de 210 844$; por cada um dos sócios:
Maria Adelaide Pereira Tomás;
Rui Miguel de Sousa Carvalho, com a quantia de 195 783$, e dada
nova redacção ao artigo 5.º, de que fica sendo:
5.º
O capital social é de 5000 euros, está integralmente subscrito e
realizado em dinheiro e corresponde à soma das seguintes quotas:
a) Uma quota de 1750 euros, pertencente à sócia Maria Isabel Silva
Gandum Pereira Tomás; e
b) Uma quota de 1625 euros, pertencente à sócia Maria Adelaide
Pereira Tomás Carvalho; e
c) Uma quota de 1625 euros, pertencente ao sócio Rui Miguel de
Sousa Carvalho.
O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.
Conferida, está conforme.
5 de Dezembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Marques Bacelar Inês David.
1000171032
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TÁXIS MATOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 892/
930915; identificação de pessoa colectiva n.º 503054585; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 24/020328.
Certifico que, foi registado o reforço do capital e alteração parcial
do contrato, sendo a importância do aumento realizado em dinheiro
subscrita:
Pelo sócio Francisco Onofre de Matos, com a quantia de 1446$;
Pelo sócio António Manuel Roque de Matos, com a quantia de 482$;
Pela sócia Maria de Fátima Roque de Matos, com a quantia de 482$,
e dada nova redacção ao artigo 4.º, de que fica sendo:
ARTIGO 4.º
Capital
O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 euros,
e corresponde à soma das quotas dos sócios do seguinte modo:
Sócio Francisco Onofre de Matos, uma quota no valor nominal de
3000 euros;
Sócio António Manuel Roque de Matos, uma quota no valor
nominal de 1000 euros;
Sócia Maria de Fátima Roque de Matos, uma quota no valor nominal
de 1000 euros.
O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.
Conferida, está conforme.
5 de Dezembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Marques Bacelar Inês David.
1000171031

BENERITA  COMÉRCIO DE PERFUMES
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1073/
951114; identificação de pessoa colectiva n.º 503528307; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 2/020403.
Certifico que, foi registado o reforço do capital e alteração parcial
do contrato, sendo a importância do aumento realizado por
incorporação de reservas, subscrita pela única sócia Maria Benedita
Filipe Mendonça Ricardo, com a quantia de 602 410$, e dada nova
redacção ao artigo 3.º, de que fica sendo:

2.º
A sociedade tem por objecto, prestações de serviços no que se refere
a: organização de congressos, organizações de exposições,
equipamentos e veículos automóveis.
3.º
O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em
dinheiro e outros valores da escrita e corresponde à soma das quatro
quotas dos sócios do seguinte modo:
O sócio José Augusto Aguiar dos Santos, duas quotas, uma de
2255,41 euros, e outra de 2244,59 euros;
A sócia Maria de Fátima Frade Cabecinho Santos, duas quotas, uma
de 250,60 euros, e outra de 249,40 euros.
O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.
Conferida, está conforme.
5 de Dezembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Marques Bacelar Inês David.
1000171029

CASCAIS

CAFÉ TETI, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4860/
880415 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 501967583;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 12/011129.
Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:
Alteração parcial do contrato:
Foi alterado o artigo 3.º do contrato social, que passa a ter a seguinte
redacção:
ARTIGO 3.º
O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, correspondente à soma de duas quotas iguais de 2500 euros,
uma de cada sócio.
O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.
Está conforme o original.
13 de Setembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta.
1000171068

3.º
O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde a uma única quota, pertencente à sócia
Maria Benedita Filipe Mendonça Ricardo.

MARTINHO & MATOS  CLIMATIZAÇÃO E FRIO
COMERCIAL, L.DA

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

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9594/
950111 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503382221;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 141/011129.

Conferida, está conforme.
5 de Dezembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Marques Bacelar Inês David.
1000171030

IMEXSA  IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 973/
940829; identificação de pessoa colectiva n.º 503258571; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 7/020408.
Certifico que, foi registado o reforço do capital e alteração parcial
do contrato, sendo a importância do aumento realizado em dinheiro
subscrito:
Pelo sócio José Augusto Aguiar dos Santos, casado com Maria de
Fátima Frade Cabecinho Santos, com uma quota de 2255,41 euros;
Pela sócia referida Maria de Fátima Frade Cabecinho Santos, com
uma nova quota de 250,60 euros, e dada nova redacção aos artigos 1.º,
2.º e 3.º, de que fica sendo:
1.º
A sociedade adopta a firma IMEXSA  Organização de
Congressos, L.da, e tem a sua sede na Rua do Centro Social, n.º 11, no
lugar e freguesia de Ota, concelho de Alenquer.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:
Alteração parcial do contrato:
Foi alterado o artigo 3.º do contrato social, que passa a ter a seguinte
redacção:
3.º
O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 2500 euros, cada, pertencentes uma a cada um deles sócios.
O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.
Está conforme o original.
18 de Setembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta.
1000171067

ADÉRITO LAZARO & LOPES, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 3077/
911023 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 501580476;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 71/011129.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:
Alteração parcial do contrato:
Foi alterado o artigo 3.º do contrato social, que passa a ter a seguinte
redacção:
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Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram efectuados
os seguintes actos de registo:
Alteração parcial do contrato:
Foram alterados os artigos 1.º e 3.º do contrato social que passam
a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

ARTIGO 1.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma das seguintes quotas: uma do valor
nominal de 2500 euros, pertencente ao sócio Adérito de Jesus Taboada
Lázaro, e uma do valor nominal de 2500 euros, pertencente à sócia
Laurinda da Conceição Ramos Moutinho Lázaro.

A sociedade adopta a firma STARALUMÍNIO  Expositores e
Stands, L.da, tem a sua sede na Rua das Fisgas, armazém 8, Pedra
Furada, Alcoitão, freguesia de Alcabideche, concelho de Cascais.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.
Está conforme o original.
23 de Setembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta.
1000171066

JADAS  IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5603/
910715 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 502616563;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 44/011129.
Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:
Alteração parcial do contrato:
Foi alterado o artigo 3.º do contrato social, que passa a ter a seguinte
redacção:
3.º
O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em
dinheiro, correspondendo à soma de duas quotas iguais, de 2500 euros,
cada uma, pertencendo uma a cada um dos sócios.
O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.
Está conforme o original.
20 de Setembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta.
1000171065

GESTOSA & SISTELA, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 2355/
790222 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 500877750;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 7/011129.
Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:
Alteração parcial do contrato:
Foi alterado o artigo 3.º do contrato social que passa a ter a seguinte
redacção:
ARTIGO 3.º
O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos diversos
valores do activo, é de 5000 euros, e corresponde à soma de quatro
quotas iguais de 1250 euros, uma de cada sócio.
O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.
Está conforme o original.
25 de Novembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Mariana
Madeira Palma Ruivo Pimenta.
1000171064

STARALUMÍNIO  EXPOSITORES E STANDS, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10080/
971103 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 504066277;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 34/011129.

ARTIGO 3.º
O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros, e corresponde à soma de duas quotas, uma do valor
nominal de 12 750 euros, pertencente ao sócio Celso Emanuel Cunha
Rodrigues, e outra de 12 250 euros, pertencente à sócia Filomena
Manuelina DOliveira Cunha.
O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.
Está conforme o original.
24 de Setembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta.
1000171062

NEWCOMB PORTUGAL  PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13404/
010525 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 505317540;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 74/011129.
Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:
Alteração parcial do contrato:
Foi alterado o artigo 5.º do contrato social que passa a ter a seguinte
redacção:
ARTIGO 5.º
Capital, prestações suplementares e suprimentos
1  O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma das seguintes quotas:
a) Uma no valor nominal de 4900 euros, pertencente à sócia
NEWCOMB Holdings Corp.;
b) Outra no valor nominal de 100 euros, pertencente à sócia CREEK
Trading, Inc.
2  A sociedade poderá exigir das sócias a realização de prestações
suplementares de capital até ao montante máximo de 5 000 000 de
euros.
3  Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade nos termos
e condições que forem fixados pela assembleia geral.
O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.
Está conforme o original.
20 de Setembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta.
1000171060

JMF  SERVIÇOS DE CONSULTORIA E GESTÃO, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6830/
901227 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502492759;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 98/011129.
Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:
Inscrição n.º 5; apresentação 98/011129.
Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data: 21 de Junho de 2001.
Está conforme o original.
28 de Setembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta.
1000171058
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JORDÃO & BARATA  MONTAGEM DE CAIXILHARIA
DE ALUMÍNIO, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11125/
960923 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503739057;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 138/011129.
Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:
Alteração parcial do contrato:
Foi alterado o artigo 3.º do contrato social que passa a ter a seguinte
redacção:
ARTIGO 3.º
O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais de 2500 euros, pertencentes
uma a cada um dos sócios José Fernando de Jesus Jordão e Jorge Manuel
Alves Barata.
O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.
Está conforme o original.
17 de Setembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta.
1000170977

DANIEL & OLIVEIRA, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 3842/
310190 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 500640483;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 53/011129.
Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:
Alteração parcial do contrato:
Foi alterado o artigo 3.º do contrato social que passa a ter a seguinte
redacção:
ARTIGO 3.º
O capital social, é de 5000 euros, está integralmente realizado em
dinheiro e outros valores constantes da escrita social, e corresponde
à soma das quotas do sócios que são de 2500 € cada uma.
O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.
Está conforme o original.
26 de Setembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta.
1000170980

T. Z.  MÁRMORES, L.DA
PINTO CORREIA  INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L. DA
Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10667/
970306 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503848417;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 111/011129.
Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:
Alteração parcial do contrato:
Foi alterado o artigo 3.º do contrato social que passa a ter a seguinte
redacção:
ARTIGO 3.º
O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de quatro quotas iguais de
1250 euros, uma de cada sócio.
O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.
Está conforme o original.
19 de Setembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta.
1000170978

TURISMEGA-M2LS ARTES GRÁFICAS E PUBLICIDADE, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7146/
931006 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503072680;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 101/011129.
Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:
Alteração parcial do contrato:
Foi alterado o artigo 3.º do contrato social que passa a ter a seguinte
redacção:
ARTIGO 3.º
O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, correspondente à soma de duas quotas, uma de valor
nominal de 3750 euros, pertencente ao sócio Manuel Lopes Lima, e
outra do valor nominal de 1250 euros, pertencente à sócia Maria
Manuela Calado Meireles Lima.
O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.
Está conforme o original.
19 de Setembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta.
1000170979

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9984/
950724 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503477745;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 128/26102001.
Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, com
reforço do capital de 1 000 000$ para 5000 euros, tendo sido alterado
o artigo 4.º o qual passa a ter a seguinte redacção:
ARTIGO 4.º
O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros,
corresponde à soma de duas quotas: uma no valor nominal de 500 euros
do sócio, Júlio Gomes Rodrigues Zenida e outra de 4500 euros do sócio,
Tristão Carlos da Silva Gomes Rodrigues Zenida.
O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, ficou
depositada na pasta respectiva.
Está conforme o original.
24 de Abril de 2002.  A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Lopes Dias Segurado Santos.
1000170982

DANIDAVI  COMÉRCIO DE CALÇADO, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 14207 (Cascais); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 24/020201.
Certifico que entre: 1) Manuel António Duarte Pestana; 2) Ana
Paula Ascenção dos Santos Pestana, foi constituída a sociedade em
epígrafe que se rege pelos artigos constantes do seguinte contrato:
ARTIGO 1.º
1  A sociedade adopta a firma DANIDAVI  Comércio de
Calçado, L.da, e tem a sua sede no Cascais Villa, Shopping Center,
loja 205, freguesia de concelho de Cascais.
2  Por simples deliberação da gerência, poderá ser transferida a
sede da sociedade para qualquer outro local dentro do mesmo concelho
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 exportação, importação e comércio
de calçado, malas e cintos.
ARTIGO 3.º
O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas do valor nominal de
2500 euros, cada uma na titularidade de cada um dos sócios.
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ARTIGO 4.º

ARTIGO 5.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.

A sociedade poderá subscrever, adquirir ou alienar participações
sociais, tomar parte ou interessar-se, por qualquer forma e com
qualquer entidade, noutras sociedades, empresas, agrupamentos
complementares, consórcios ou associações, existentes ou a constituir,
seja qual for o seu objecto, tipo e lei reguladora, bem como fazer-se
representar nos respectivos órgãos sociais e praticar todos os actos
necessários para tais fins, sem necessidade de deliberação dos sócios.

ARTIGO 5.º
1  Apenas a cessão de quotas entre os sócios é livre, não
dependendo 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, dispensada de caução, e com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence
a ambos os sócios que desde já ficam 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 6.º
1  A cessão de quotas é livre entre sócios.
2  Na cessão de quota de sócio não médico, ou de sócio médico
a terceiros ou a sócio não médico, gozam de preferência, em primeiro
lugar, os sócios médicos que o desejarem e na proporção das suas quotas,
e em segundo lugar a própria sociedade.
ARTIGO 7.º

1  A sociedade adopta a firma J. P. CUNHA  Oftalmologista, L.da, e tem a sua sede na Quinta da Penha Longa, aldealmento
C, 6, São Pedro Penaferrim e concelho de Sintra.
2  Por simples deliberação da gerência, poderá ser deslocada a
sua sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
podendo ser criadas em Portugal ou no estrangeiro, filiais, sucursais,
agências ou outras formas de representação social.

1  A sociedade poderá amortizar qualquer quota quer por acordo
com o próprio sócio que dela for titular, quer compulsivamente. Nos
casos regulamentos na lei e, ainda, nas seguintes situações:
a) Por interdição ou morte de qualquer sócio ou, sendo pessoa
colectiva, pela sua dissolução;
b) Se o sócio que a possuir for julgado falido ou insolvente;
c) Se a quota for arrolada, penhorada, apreendida ou, por qualquer
forma, tenha sido ou tenha de ser arrematada, adjudicada ou vendida
em consequência de processo judicial ou administrativo;
d) Quando, em caso de divórcio ou separação judicial de um sócio,
a quota não seja adjudicada exclusivamente ao respectivo titular;
e) Se a quota for total ou parcialmente cedida com violação das
regras de consentimento e preferência estabelecidas no artigo 6.º
f) Por exoneração ou exclusão do sócio nos casos previstos na lei.
2  Salvo acordo unânime dos sócios, a contrapartida da
amortização, nos casos das alíneas a), b) e c) do n.º 1, será o valor
que couber à quota segundo o último balanço aprovado ou, caso a
sociedade o entenda, segundo um balanço especialmente elaborado para
o efeito; na hipótese das alíneas d), e) e f), será tão somente, o valor
nominal da quota.
3  A amortização considera-se realizada mediante o depósito da
primeira prestação na Caixa Geral de Depósitos, à ordem de quem de
direito.
4  O pagamento do valor da quota amortizada será efectuado
conforme decisão da assembleia geral.
5  Sem prejuízo do disposto no n.º 2 deste artigo, a sociedade
terá ainda o direito de, em vez de amortizar a quota abrangida pelo
disposto no n.º 1, adquiri-la ou fazê-la adquirir ao sócio ou por terceiro,
podendo, no primeiro caso, a quota figurar no balanço como
amortizada e, posteriormente, também por deliberação da assembleia
geral, em vez dela serem criadas uma ou várias quotas destinadas a ser
alienadas a sócios ou a terceiros.

ARTIGO 2.º

ARTIGO 8.º

ARTIGO 7.º
A sociedade poderá amortizar qualquer quota, quando esta for sujeita
a arrolamento, arresto, penhora, ou quando for incluída em massa
falida.
Está conforme o original.
3 de Dezembro de 2002.  A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus
Moita Baptista.
1000171057

J. P. CUNHA  OFTALMOLOGISTA, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 18917 (Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/020429.
Certifico que entre: 1) João Paulo Pedroso Branco da Cunha; 2)
Pedro Jorge Pedrosa Branco da Cunha, foi constituída a sociedade em
epígrafe que se rege pelos artigos constantes do seguinte contrato:
ARTIGO 1.º

O seu objecto social é: consultas de oftalmologia e serviços médicocirúrgicos na área de oftalmologia.
ARTIGO 3.º
O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros, e corresponde à soma das seguintes quotas:
a) Uma quota de 8000 euros, pertencente ao sócio João Paulo
Pedrosa Branco da Cunha;
b) Uma quota de 2000 euros, pertencente ao sócio Pedro Jorge
Pedrosa Branco da Cunha.
ARTIGO 4.º
1  A administração da sociedade, dispensada de caução e
remunerada ou não, conforme vier a ser deliberado em assembleia geral,
compete ao sócio João Paulo Pedrosa Branco da Cunha, desde já
nomeado gerente.
2  Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura do sócio
gerente.
3  À gerência ficam reconhecidas poderes para a subscrição,
aquisição, alienação ou oneração de participações noutras sociedades,
e, ainda, adquirir, alienar e locar imóveis e móveis, incluindo veículos
automóveis, de e para a sociedade.
4  A sociedade não poderá ser obrigada pelos gerentes em fianças,
abonações, letras de favor ou outros actos e contratos estranhos aos
negócios sociais, sob pena de ser individual e não social e
responsabilidade assumida.

Poderão ser exigidas prestações suplementares, desde que deliberado
por unanimidade de votos representativos de todo o capital social, na
proporção das respectivas quotas, até ao décuplo do capital social.
§ único. As prestações suplementares serão efectuadas nos termos
estabelecidos na deliberação que as exija.
ARTIGO 9.º
Salvo quando a lei o proíba, a representação voluntária do sócio
em assembleia geral, poderá ser deferida a terceiros, para além dos
seus ascendentes, descendentes, cônjuges ou sócios.
ARTIGO 10.º
A sociedade obriga-se, em face do Código Deontológico da Ordem
dos Médicos, a respeitar os seguintes princípios:
1  A plena independência profissional do sócio médico,
designadamente para a prática de actos médicos lícitos, escolha de
meios auxiliares de diagnóstico e terapêutica, indicação de especialistas,
mesmo que estranhos à sociedade, e de hospitais.
2  A livre escolha do médico pelo doente.
3  O respeito pelo segredo profissional, e pelo destino dos
processos clínicos em caso de extinção ou dissolução da sociedade.
ARTIGO 11.º
A sociedade e todos os seus sócios obrigam-se ainda a respeitar as
normas deontológicas aplicáveis ao exercício da actividade profissional
médica.
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ARTIGO 12.º

Os sócios médicos responde, exclusiva e pessoalmente, perante os
seus doentes, e são também individualmente responsáveis, deontológica
e disciplinarmente, por qualquer violação, da sociedade ou de um sócio
não médico, das normas deontológicas aplicáveis no exercício da sua
actividade profissional.
ARTIGO 13.º
O médico punido disciplinar e penalmente, com suspensão do
exercício da profissão, não receberá qualquer participação correspondente a honorários durante o período de suspensão.
Disposições transitórias
ARTIGO 14.º
A sociedade assume a obrigação de pagar todas as despesas da sua
constituição no montante aproximado de 1500 euros.
ARTIGO 15.º

2  Poderá o conselho de administração da sociedade deslocar a
sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como criar ou encerrar sucursais, delegações, agências ou qualquer
outra forma de representação local da sociedade, quando e onde
entender conveniente.
ARTIGO 3.º
1  O capital social, é de 50 000 euros, encontrando-se
integralmente subscrito e realizado em dinheiro, sendo representado
por 10 000 acções de valor nominal de 5 euros cada uma.
2  As acções são nominativas ou ao portador e reciprocamente
convertíveis entre si, a requerimento e à custa dos accionistas.
3  O conselho de administração, ouvido o conselho fiscal, fica
autorizado a aumentar o capital social por entradas em dinheiro, por
uma ou mais vezes, até ao limite de 3 000 000 de euros.
4  Poderá haver títulos de 1, 10, 50, 100, 500 e 1000 acções.
O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.
Está conforme o original.

Para os efeitos do artigo 19.º do Código das Sociedades Comerciais,
a gerência fica desde já autorizada a, sem dependência de qualquer outro
formalismo, praticar todos os actos ou contratos necessários ou
convenientes à prossecução do objecto social, designadamente a abrir
contas bancárias em nome da sociedade.

30 de Setembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta.
1000171051

ARTIGO 16.º

NUNO & CANDEIAS, L.DA

Para fazer face às despesas com a escritura, sua publicação e
respectivo registo, aquisição de máquinas e de equipamento necessário
à instalação dos serviços da sociedade, nos termos do disposto na
alínea b), do n.º 5 do artigo 202.º do Código das Sociedades Comerciais,
a gerência fica, desde já, autorizada a proceder ao levantamento, total
ou parcial, da importância depositada em nome da sociedade referente
às entradas dos sócios para a realização do capital social.
Está conforme o original.
3 de Dezembro de 2002.  A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus
Moita Baptista.
1000171055

PINGUINHAS & SILVA, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4140/
880818 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 502027673;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 104/011120.
Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:
Alteração parcial do contrato:
Foi alterado o artigo 3.º do contrato social que passa a ter a seguinte
redacção:
ARTIGO 3.º
O capital social, é de 5000 euros, está integralmente realizado em
dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais no valor de
2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios, Carlos da Silva
Pinguinhas e António Manuel de Jesus Silva.
O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.
Está conforme o original.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15982/
000904 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504969846;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data
da apresentação: 262 e 263/011207.
Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram efectuados
os seguintes actos de registo:
Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; apresentação: 262/011207. 
Cessação de funções de gerente.
Gerente: Manuel Domingos DOliveira Candeias.
Causa: renúncia.
Data: 8 de Outubro de 2001.
Inscrição n.º 3; apresentação: 262/011207.  Facto: alteração
parcial do contrato.
Artigo alterado: 4.º
Gerência: Fica a cargo dos gerentes a designar em assembleia geral.
Gerentes designados: Os sócios.
Forma de obrigar: Com a assinatura de um gerente.
Está conforme o original.
31 de Outubro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta.
1000171049

SQD  SERVIÇOS DE CONSULTORIA,
GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM DESPORTO, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16853/
010418 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505419084;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 206/011207.

1 de Outubro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta.
1000171053

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

SOMARINHA  CONSTRUÇÕES, S. A.

Inscrição n.º 2; apresentação: 206/011207.  Facto: nomeação de
gerente.
Gerente: Fernando Manuel Maia Ferreira.
Data da deliberação: 28 de Setembro de 2001.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 18820/
020405 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502464186;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 104/020405.
Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram efectuados
os seguintes actos de registo:
Alteração parcial do contrato:
Foram alterados os artigos 1.º e 3.º do contrato social que passam a
ter a seguinte redacção:
ARTIGO 1.º
1  A sociedade adopta a denominação SOMARINHA 
Construções, S. A., e tem a sua sede na Viela da Beloura, 7, Quinta da
Beloura, freguesia de São Pedro de Penaferrim, concelho de Sintra.

Está conforme o original.
30 de Outubro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta.
1000171047

GRANJACAR  COMÉRCIO E REPARAÇÃO
DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 18265/
011207 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505762960;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 70/011207.
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Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:
Sócios: Tomás António Vera Gonçalves e João Manuel Mendanha
Moreira.
ARTIGO 1.º
1  A sociedade adopta a firma GRANJACAR  Comércio e
Reparação de Veículos Automóveis, L.da, e tem a sua sede na Estrada
da Granja, 304, A, A-dos-Ralhados, freguesia de Santa Maria e São
Miguel, concelho de Sintra.
2  Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.
ARTIGO 2.º
1  A sociedade tem por objecto o comércio e reparação de
veículos automóveis.
2  A sociedade poderá participar no capital social de outras
sociedades, ainda que com objecto diferente do seu, e associar-se em
agrupamentos complementares de empresas.
ARTIGO 3.º
1  O capital social, é de 10 000 euros, encontra-se integralmente realizado
em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas iguais, de valor nominal
de 5000 euros cada, pertencentes uma ao sócio Tomás António Vera
Gonçalves, e outra pertencente ao sócio João Manuel Mendanha Moreira.
2  Poderão ser exigidas aos sócios a realização de prestações
suplementares de capital, até ao montante de 5000 euros.
3  Depende da deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.
ARTIGO 4.º
1  A gerência remunerada ou não, conforme for deliberado em
assembleia geral, fica a cargo de ambos os sócios, desde já nomeados
gerentes.
2  A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.
3  A remuneração da gerência poderá consistir, total ou
parcialmente, em participação nos lucros da sociedade.
ARTIGO 5.º
A cessão de quotas, a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.
ARTIGO 6.º
A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando essa for
sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando foi incluída em massa falida,
ou quando, fora dos casos previstos na lei, for cedida sem consentimento
da sociedade.
ARTIGO 7.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 8.º
No caso de morte de qualquer dos sócios, os restantes sócios
decidirão, no prazo de 30 dias a contar da data do óbito, sobre a
aquisição ou amortização da quota ou a aceitação pela sociedade dos
herdeiros do sócio falecido, sendo que neste último caso os herdeiros
terão de nomear um de entre eles que a todos represente na sociedade.
Está conforme o original.
2 de Outubro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta.
1000171041

SOCIEDADE ELECTRODESPORTO  EQUIPAMENTOS
ELECTRÓNICOS E DESPORTIVOS, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 3955 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 501963073;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 107/011204.
Certifico que foi registado o seguinte:
Inscrição n.º 2; apresentação: 107/011204.  Redenominação com
reforço de capital.
Artigo alterado: 3.º
Capital: 5000 euros, após o reforço de 602 410$, em dinheiro,
subscrito pelos sócios na proporção.

Sócios e quotas:
1  Mário José Ferreira e Sousa, 2500 euros.
2  Stella Christina Scotcher Ferreira e Sousa, 1000 euros.
3  Paulina Maria de Jesus Geraldes Ferreira e Sousa, 1500 euros.
Está conforme o original.
2 de Outubro de 2001.  A Primeira-Ajudante, Ana Maria Correia
dos Santos Neves Galrito.
1000171039

LESTCOR  SOCIEDADE COMERCIAL DE TINTAS, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 9888 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503960861;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 57/011204.
Certifico que foi registado o seguinte:
Inscrição n.º 2; apresentação: 57/011204.  Redenominação com
reforço de capital.
Artigo alterado: 3.º
Capital: 5000 euros, após o reforço de 2410$, em dinheiro, subscrito
pelos sócios na proporção.
Sócios e quotas:
1  Ana Maria dos Santos Leste da Silva, 4500 euros.
2  Bruno Miguel Leste da Silva, 500 euros.
Está conforme o original.
3 de Outubro de 2001.  A Primeira-Ajudante, Ana Maria Correia
dos Santos Neves Galrito.
1000171037

TUKÁ  MARKETING E PUBLICIDADE, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 12073 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 504910035;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 47/011204.
Certifico que foi registado o seguinte:
Inscrição n.º 2; apresentação: 47/011204.  Dissolução e
encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 26 de Setembro de 2001.
Está conforme o original.
2 de Outubro de 2001.  A Primeira-Ajudante, Ana Maria Correia
dos Santos Neves Galrito.
1000171035

EXEMPLAR  AGÊNCIA DE PUBLICIDADE, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 6485 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 502884274;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 7; números e data
da apresentação: 26 e 27/011204.
Certifico que foi registado o seguinte:
Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4; apresentação: 26/011204. 
Cessação de funções de gerente, de José Manuel Esteves Alves, por
renúncia, em 15 de Novembro de 2001.
Inscrição n.º 7; apresentação: 27/011204.  Reforço de capital,
modificação em unipessoal.
Montante do reforço: 1 909 640$.
Modificação em unipessoal, passou a reger-se pelo seguinte contrato:
1.º
A sociedade adopta a denominação EXEMPLAR  Agência de
Publicidade, Unipessoal, L.da, tem a sua sede na Rua dos Campos
Velhos, edifício Exemplar, Manique, Alcabideche.
2.º
O objecto social consiste em agência de publicidade, impressão e
artes gráficas.
3.º
O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
20 000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao sócio João Carlos Ferreira Proença de Carvalho.
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4.º

ARTIGO 3.º

A sociedade poderá exigir do sócio prestações suplementares de
capital até ao montante global, igual a cinco vezes o capital social.

O capital social, é de 5000 euros, está integralmente realizado em
dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros
cada, pertencendo uma ao sócio João Serrão Angeja e, outra ao sócio
Eduardo Pardal Faquineu.

5.º
A administração da sociedade e a sua representação em juízo e fora
dele, compete a dois ou mais gerentes, nomeados em assembleia geral,
sendo necessária a assinatura de um gerente para obrigar validamente
a sociedade.
1  Os gerentes terão a remuneração que for definida em
assembleia geral.
2  É expressamente proibido aos gerentes contrair em nome da
sociedade quaisquer obrigações que não digam directamente respeito
aos negócios sociais, designadamente, através de letras de favor, fianças
e actos semelhantes.
6.º
A sociedade poderá vir a adquirir participações em sociedades com
objecto igual ou diferente do por ela exercido ou em sociedades
reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.
7.º
Fica desde já autorizada a celebração de negócios jurídicos entre o
sócio único e a sociedade que visem a prossecução do objecto da
sociedade.
Está conforme o original.
2 de Outubro de 2001.  A Primeira-Ajudante, Ana Maria Correia
dos Santos Neves Galrito.
1000171033

MINI-MERCADO HIPERBOM, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 5585 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 502613343;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 89/011204.
Certifico que foi registado o seguinte:
Inscrição n.º 2; apresentação: 89/011204.  Redenominação com
reforço de capital.
Artigos alterados: 6.º e 7.º
Capital: 5000 euros, após o reforço de 602 410$, em dinheiro,
subscrito pelos sócios em partes iguais.
Sócios e quotas:
1  Vítor Manuel Farias da Costa, 2500 euros.
2  Maria Fernanda Monteiro Rodrigues da Costa, 2500 euros.
Está conforme o original.
3 de Outubro de 2001.  A Primeira-Ajudante, Ana Maria Correia
dos Santos Neves Galrito.
1000171028

ANGEJA & PARDAL  MÓVEIS E CARPINTARIAS, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 14774 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 504380605;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 66/011204.
Certifico que foi registado o seguinte:
Foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contrato é o seguinte:
Documento complementar da escritura lavrada de 6 de Novembro
de 2001, lavrada no 12.º Cartório Notarial de Lisboa, com início a
fl. 59, do livro notas, para escrituras diversas, n.º 225-F.

ARTIGO 4.º
A cessão de quotas entre sócios é livre, mas a favor de estranhos
depende do consentimento da sociedade, tendo os sócios não cedentes
direito à preferência, e em qualquer caso, o valor a considerar como
preço é o do último balanço aprovado.
ARTIGO 5.º
A gerência da sociedade compete a ambos os sócios, desde já
nomeados gerentes, e para que a sociedade fique obrigada em todos os
seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passivamente, é
necessária a assinatura conjunta de dois gerentes.
ARTIGO 6.º
A sociedade não poderá ser obrigada em fianças, abonações, letras
de favor e outros actos e contratos estranhos aos negócios sociais,
que serão nulos e de nenhum valor relativamente à sociedade.
ARTIGO 7.º
A atribuição ou não de remuneração aos gerentes ficará dependente
de decisão da assembleia geral.
§ 1.º A sociedade fica autorizada a atribuir gratificações de balanço
na altura de aprovação de contas.
§ 2.º Fica também a sociedade autorizada a fazer distribuições de
lucros, como e da forma que entender.
§ 3.º Ambas as formas previstas nos §§ 1.º e 2.º, poderão, em
qualquer caso, e depois de deduzida a verba destinada à constituição
ou reforço da reserva legal, consistir na única forma de remuneração
dos sócios.
ARTIGO 8.º
A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares ao
capital social, até ao limite de 100 000 euros, mediante deliberação
da assembleia geral que definirá os termos e condições em que elas
serão prestadas, podendo também fazer suprimentos à caixa social
desde que ela deles careça, de harmonia com o que também for
deliberado em assembleia geral.
ARTIGO 9.º
§ 1.º É permitida a amortização de quotas pela sociedade:
a) Por acordo entre a sociedade e o sócio, nas condições ajustadas
entre si;
b) Se estas forem objecto de penhor, arresto, penhora, arrolamento,
falência ou insolvência, ou outra providência que possibilite a sua venda
judicial, ou forem dadas em caução de obrigações que os seus titulares
assumam sem que a prestação de tal garantia seja autorizada pela
sociedade.
§ 2.º A contrapartida da amortização, em qualquer caso, será igual
ao valor nominal da quota, se outro não inferior, resultar do balanço
especial realizado para o efeito.
ARTIGO 10.º
Quando a lei não exigir outras formalidades, as reuniões da
assembleia geral serão convocadas por meio de carta registada, dirigida
aos sócios, com pelo menos, 15 dias de antecedência.
Está conforme o original.
7 de Outubro de 2002.  A Primeira-Ajudante, Ana Maria Correia
dos Santos Neves Galrito.
1000171027

ARTIGO 1.º

R2G  PUBLICIDADE, L.DA

A sociedade adopta a firma ANGEJA & PARDAL  Móveis e
Carpintarias, L.da, tem a sua sede social na Avenida de Tomás Ribeiro,
97, cave, em Linda-a-Pastora, freguesia de Queijas, concelho de Oeiras.
§ único. Por deliberação da gerência, a sociedade poderá deslocar a
sua sede social, para qualquer outro concelho e criar filiais, sucursais
e quaisquer formas de representação social, onde e quando entender
por conveniente.
ARTIGO 2.º

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 14034 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 505859653;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 79/011204.

A sociedade tem por objecto o fabrico de móveis e de peças
decorativas em madeira e derivados. A carpintaria em geral, o restauro
de móveis, montagens e serviços conexos com a actividade.

1  A sociedade adopta a firma R2G  Publicidade, L.da, e tem a
sua sede na Rua Particular à Quinta da Bicuda, Bungalow 5, em Cascais,
freguesia da Torre.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:
1.º
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2  Por deliberação da gerência a sociedade poderá criar sucursais,
agências, delegações ou outras formas de representação em Portugal,
ou no estrangeiro.
2.º
A sociedade tem por objecto a publicidade, compra, venda e aluguer
de espaços e tempos publicitários, relações públicas, produção e design
publicitário, nomeadamente sinalética, reclamos, decoração de viaturas
e lojas, produção de stands, feiras e impressão digital.
3.º
O capital social é de 5100 euros, dividido em três quotas, cada uma
no valor de 1700 euros, pertencendo uma a cada um dos sócios,
Ricardo Guedes Gorjão Jorge, Sandro Ricardo Rodrigues Simões e
Eduardo Alexandre Vaz de Barbosa.
4.º
Poderão ser exigidas prestações suplementares, e podem ser pedidos
aos sócios suprimentos a remunerar nos termos do contrato que
dependerá de prévia deliberação da assembleia geral.
5.º
A gerência da sociedade será exercida por todos os sócios que ficam
desde já nomeados gerentes.
6.º
1  A sociedade considera-se validamente obrigada nos seus actos
e contratos:
a) Pela assinatura de dois gerentes;
b) Pela assinatura de um procurador nos limites dos poderes que
lhe forem conferidos.
2  Em actos de valor superior a 5000 euros a sociedade só será
validamente obrigada pela assinatura de três gerentes.
3  É absolutamente interdito aos gerentes praticar actos ou assinar
documentos em nome da sociedade que sejam alheios ao seu objecto
social, designadamente prestando cauções, fianças, subfianças, aceitando
ou sacando letras de favor, sendo tais actos, quando realizados,
considerados da inteira responsabilidade dos gerentes que os
subscreverem.
7.º
A cessão total ou parcial de quotas é livre.
8.º
1  A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer um dos sócios
nos seguintes casos:
a) Por acordo com o próprio sócio que dela for titular;
b) Tratando-se de quota adquirida pela sociedade;
c) Se o sócio que a possuir for julgado falido ou insolvente, ou se
a quota de qualquer um dos sócios for dada em penhor, penhorada ou
arrestada, sem que nestes dois últimos casos, seja deduzida oposição
judicialmente julgada procedente pelo respectivo sócio;
d) Quando o divórcio, separação de pessoas e bens ou separação de
bens de qualquer sócio, a respectiva quota não fique a pertencer ao
sócio inicial;
e) Se sendo pessoa colectiva se dissolver;
f) Venda ou adjudicação judiciais;
g) Por morte, interdição ou inabilitação do seu titular;
h) Quando o titular dolosamente prejudicar a sociedade no seu bom
nome ou no seu património.
2  Salvo disposição legal em contrário, a contrapartida da
amortização é:
a) Nos casos das alíneas a) e b) o valor acordado entre as partes;
b) Nos casos das alíneas c), d), e), f) e g), o valor da quota resultante
do último balanço;
c) Nos casos da alínea I) o valor nominal da quota.
3  A amortização considera-se realizada desde a data da assembleia
geral que a deliberar, podendo em qualquer caso, o pagamento do valor
da quota em causa ser efectuado a pronto ou em seis prestações
trimestrais e iguais, conforme a deliberação tomada.
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PALMEIRAMAR  SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS,
CONSTRUÇÃO E EXPLORAÇÃO HOTELEIRA, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4072/
920728 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 501999043;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 52/011212.
Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:
Alteração parcial do contrato.
Foi alterado o artigo 1.º do contrato social que passa a ter a seguinte
redacção:
1.º
A sociedade adopta a denominação de PALMEIRAMAR 
Sociedade de Investimentos, Construção e Exploração Hoteleira, L.da,
tem a sua sede na Rua do Dr. António Dias Pinheiro, 22, na vila,
freguesia e concelho de Cascais.
O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.
Está conforme o original.
18 de Novembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Mariana
Madeira Palma Ruivo Pimenta.
1000171025

FRANCISCO MÚRIAS  SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13912/
011026 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 505583086;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 92/011212.
Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:
Alteração parcial do contrato.
Foi alterado o artigo 3.º do contrato social que passa a ter a seguinte
redacção:
ARTIGO 3.º
O capital social, é de 5000 euros, está integralmente subscrito e
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas de
2500 euros, cada uma, pertencendo uma a cada um dos sócios,
Francisco Xavier Diniz Múrias, e Super Retalho  Sociedade de
Comércio a Retalho Alimentar, L.da
O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.
Está conforme o original.
11 de Novembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Mariana
Madeira Palma Ruivo Pimenta.
1000171023

STARCAR II  COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12841/
980302 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504094610;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 12/020319.
Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
seguinte acto de registo:
Inscrição n.º 3; apresentação 12/020319.  Facto: nomeação de
gerente.
Gerente: Sérgio Terciano Matos, divorciado, Rua de D. Dinis, 21,
6.º, C, Amadora.
Data da deliberação: 30 de Novembro de 2001.
Está conforme o original.
11 de Novembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Mariana
Madeira Palma Ruivo Pimenta.
1000171021

9.º
A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu, em sociedades reguladas por
leis especiais e em agrupamentos complementares de empresas.
Está conforme o original.
7 de Outubro de 2002.  A Primeira-Ajudante, Ana Maria Correia
dos Santos Neves Galrito.
1000171026

REGIESPECTÁCULO  SOCIEDADE DE PRODUÇÕES
CULTURAIS, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12609/
000804 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 502033150;
inscrição n.º 23; número e data da apresentação: 56/020313.
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Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
seguinte acto de registo:
Alteração parcial do contrato.
Foi alterado o artigo 3.º do contrato social que passa a ter a seguinte
redacção:
ARTIGO 3.º
O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 125 000 euros, e corresponde à soma de duas quotas, uma de
75 000 euros do sócio Gonçalo Manuel do Vale Peixoto e Villas-Boas,
e uma de 50 000 euros, do sócio António Vasco Pinto Baso e VillasBoas.
§ 1.º Os sócios poderão ser chamados a efectuar prestações
suplementares de capital até ao dobro do capital social, nos termos
que for decidido pela assembleia geral da sociedade, devendo a
respectiva deliberação ser tomada por voto unânime que represente a
totalidade do capital social.
§ 2.º Os sócios têm direito de preferência na subscrição de novas
quotas resultantes do aumento de capital, proporcionalmente à sua
participação no capital da sociedade, direito que exercerá proporcionalmente a cada um dos sócios restantes, no caso de algum não exercer
o seu direito de preferência.
O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.
Está conforme o original.
11 de Novembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Mariana
Madeira Palma Ruivo Pimenta.
1000171072

Mais certifica que foram depositados os documentos respeitantes à
prestação de contas da sociedade em epígrafe, do ano 2000.
O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.
Está conforme o original.
10 de Outubro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta.
1000171070

CASA DE REPOUSO DAS ROBÍNIAS, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11511/
970123 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503818410;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 253/020326.
Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
seguinte acto de registo:
Alteração parcial do contrato.
Foi alterado o artigo 4.º do contrato social que passa a ter a seguinte
redacção:
4.º
O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores da sociedade, é de 5000 euros, dividido em duas quotas iguais
de 2500 euros, uma de cada sócia.
O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

DCSI  DADOS, COMPUTADORES
E SOLUÇÕES INFORMÁTICAS, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13023/
000118 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 504579592;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 5; números e data
da apresentação: 72 e 73/020517.
Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram efectuados
os seguintes actos de registo:
Averbamento n.º 4 à inscrição n.º 1; apresentação 72/020517. 
Cessação de funções de gerente.
Gerente: Jaime Arrazola Vacas.
Causa: Renúncia.
Data: 28 de Fevereiro de 2002.
Inscrição n.º 5; apresentação 73/020517.  Facto: Nomeação de
gerente.
Gerente nomeado: Luís Rafael Roca Fernandez, casado, Urbanização
Molino de la Hoz, C/Genifalte, Las Rosas, Madrid.
Período: triénio 1999/2001.
Data da deliberação: 28 de Fevereiro de 2002.
Está conforme o original.
30 de Setembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta.
1000171071

INVESTIGAÇÃO ARQUEOLÓGICA SUBAQUÁTICA  I. A. S., L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10742/
980819 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 504257650;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 148/020326.
Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
seguinte acto de registo:
Alteração parcial do contrato.
Foi alterado o artigo 3.º do contrato social que passa a ter a seguinte
redacção:

Está conforme o original.
30 de Setembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta.
1000171069

NOVIDADE 2000, CABELEIREIROS, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12265/
970918 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503973017;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 514/011220.
Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
seguinte acto de registo:
Alteração parcial do contrato.
Foi alterado o artigo 3.º do contrato social que passa a ter a seguinte
redacção:
ARTIGO 3.º
O capital social, totalmente realizado em dinheiro e já depositado
nos termos legais é de 5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas
iguais de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.
O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.
Está conforme o original.
10 de Outubro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta.
1000171063

FÓRMULA EXPRESSO, CAFETARIA, UNIPESSOAL, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 14132 (Cascais); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 101/020110.
Certifico que Maria Teresa Guerreiro Núncio, constitui a sociedade
em epígrafe que se rege pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 3.º

ARTIGO 1.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais, dos valores
nominais de 2500 euros, cada, pertencentes uma a cada um das sócias,
Maria Luísa Nunes da Silva Simplício e Maria Cândida Nunes da Silva
Simplício.

1  A sociedade adopta a firma Fórmula Expresso, Cafetaria,
Unipessoal, L.da
2  A sociedade tem a sua sede na Avenida de Maria da Conceição,
106, rés-do-chão, direito, em Carcavelos, freguesia de Carcavelos,
concelho de Cascais.
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3  Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.
ARTIGO 2.º
A sociedade tem por objecto a restauração, cafetaria, snack-bar,
bar, exploração de estabelecimentos hoteleiros e discotecas.
ARTIGO 3.º
1  O capital social, integralmente subscrito e realizado em
dinheiro, é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor
nominal, pertencente à sócia única.
2  Ao sócio único podem ser exigidas prestações suplementares
de capital até ao montante de 150 000 euros.
ARTIGO 4.º
1  A gerência e a representação da sociedade, pertence aos
gerentes, com ou sem remuneração, conforme o sócio decidir, ficando
desde já, nomeado gerente o não sócio Emanuel Maria Fonseca de
Cerveira Pinto, casado, residente com a outorgante.
2  Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.
ARTIGO 5.º
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3  A remuneração da gerência poderá consistir, total ou
parcialmente, em participação nos lucros da sociedade.
4  Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Gentil Faria
Cabrita e João José Patrício Lopes.
ARTIGO 5.º
A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.
ARTIGO 6.º
A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.
ARTIGO 7.º
A sociedade poderá amortizar de qualquer sócio, quando esta for
sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando foi incluída em massa
falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei, for cedida sem
consentimento da sociedade.
ARTIGO 8.º

O sócio único, fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.
ARTIGO 6.º

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

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
complementares e ou empresas não coincida no todo ou em parte
com aquele que a sociedade está exercendo.

3 de Dezembro de 2002.  A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus
Moita Baptista.
1000171018

Está conforme o original.
3 de Dezembro de 2002.  A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus
Moita Baptista.
1000171019

GHL  GABINETE DE FISCALIDADE E CONTABILIDADE, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 18841 (Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 63/020410.
Certifico que entre: 1) Gentil Faria Cabrita; 2) João José Patrício
Lopes; 3) Maria Helena Palinhos Martinhos, foi constituída a
sociedade em epígrafe que se rege pelos artigos constantes do seguinte
contrato:
ARTIGO 1.º
1  A sociedade adopta a firma GHL  Gabinete de Fiscalidade e
Contabilidade, L.da
2  A sociedade tem a sua sede na Rua de Angola, lote C, loja B,
no lugar e freguesia do Cacém, concelho de Sintra.
3  Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e serem criadas
e encerradas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.
ARTIGO 2.º
O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de
contabilidade e fiscalidade.
ARTIGO 3.º
1  O capital social, é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas: uma no
valor nominal de 4000 euros, titulada pelo sócio Gentil Faria Gabrita
e duas no valor nominal de 500 euros, cada, tituladas uma por cada
sócio João José Patrício Lopes e Maria Helena Palinhos Martinho.
2  Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global igual ao capital social.
3  Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.
ARTIGO 4.º
1  A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou a não sócios.
2  Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos, é necessária a intervenção de dois gerentes.

Está conforme o original.

SALADA DE SONS  COMÉRCIO DE MATERIAL
DISCOGRÁFICO, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 14384 (Cascais); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/020403.
Certifico que entre: 1) Pedro Miguel Camilo Paixão Viana; 2) Luís
Filipe da Silva Cardoso Leite, foi constituída a sociedade em epígrafe
que se rege pelos artigos constantes do seguinte contrato:
ARTIGO 1.º
1  A sociedade adopta a firma Salada de Sons  Comércio de
Material Discográfico, L.da
2  A sociedade tem a sua sede na Rua de João Pereira Seguro, 87,
A, Murtal, freguesia da Parede, concelho de Cascais.
3  Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo 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 na importação, exportação,
comercialização, representação e distribuição de vinil, compact-disc,
gira-discos, mesas de mistura, sacos, malas, roupas, phones, agulhas e
respectivos acessórios. Produção e edição discográfica e programas
de rádio e televisão. Actividades de disc-jockey.
ARTIGO 3.º
O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais, do
valor nominal de 2500 euros, cada uma, e uma de cada sócio.
ARTIGO 4.º
1  A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em
assembleia geral.
2  Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.
3  Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios.
ARTIGO 5.º
A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu, em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.
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ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios, depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.
Está conforme o original.
3 de Dezembro de 2002.  A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus
Moita Baptista.
1000171016

FRANQUIGER  GESTÃO DE FRANQUIAS, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 18606 (Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 122/020219.
Certifico que entre: 1) Helena Maria Lobo Portugal Marques; 2)
Paulo Manuel Maria Antunes; 3) Carlos Manuel Rocha Mendonça,
foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelos artigos constantes do seguinte contrato:
ARTIGO 1.º
1  A sociedade adopta a firma FRANQUIGER  Gestão de
Franquias, L.da
2  A sociedade tem a sua sede em Sintra Business Park, edifício
1, fracção 2, B, freguesia de São Pedro de Penaferrim, concelho de
Sintra.
3  Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ainda
criar sucursais, filiais, agências, ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.
ARTIGO 2.º
O objecto da sociedade consiste na gestão de condomínios e de
franquias. Aquisição, venda e qualquer outra forma de exploração de
marcas registadas, patentes, direitos de autor e direitos conexos.
Serviços de consultoria económica, contabilidade e informática.
ARTIGO 3.º
1  O capital social, é de 50 000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas: duas, nos
valores nominais de 17 500 euros cada, pertencendo cada uma delas a
cada um dos sócios, Helena Maria Lobo Portugal Marques e Paulo
Manuel Maria Antunes e outra, no valor nominal de 15 000 euros,
pertencente ao sócio Carlos Manuel Rocha Mendonça.
2  Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.
ARTIGO 4.º
1  A gerência da sociedade, compete aos sócios ou não sócios,
com ou sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia
geral.
2  Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos, é necessária a intervenção de dois gerentes.
3  A remuneração da gerência poderá consistir, total ou
parcialmente, em participação nos lucros da sociedade.
4  Ficam desde já nomeados gerentes os sócios, Helena Maria
Lobo Portugal Marques e Carlos Manuel Rocha Mendonça.

d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros
legitimários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio
consentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2  Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no
balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou 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 o original.
3 de Dezembro de 2002.  A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus
Moita Baptista.
1000171014

JORGE MIGUEL CONCEIÇÃO SANTOS, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 18427/
020111 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505897091;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 117/020111.
Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:
Sócios: Jorge Miguel da Conceição dos Santos e Arminda Natália
Pereira Carvalho dos Santos.
ARTIGO 1.º
1  A sociedade adopta a firma Jorge Miguel Conceição Santos, L.da
2  A sociedade tem a sua sede na Rua de Ribeiro dos Reis, 23, antigo
lote 10, 1.º, A, freguesia de Algueirão-Mem Martins, concelho de Sintra.
3  Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ainda
criar sucursais, filiais, agências, ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.
ARTIGO 2.º
O objecto da sociedade consiste na execução de trabalhos de calçada,
alcatrão, polimentos de pedras e colocação de lancis. Também poderão
ser efectuados trabalhos derivados de pedreira. Construção civil e obras
públicas.
ARTIGO 3.º
O capital social, é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais, do
valor nominal de 2500 euros, cada uma, e uma de cada sócio.
ARTIGO 4.º

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

1  A gerência da sociedade, compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em
assembleia geral.
2  Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de um
gerente.
3  Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 6.º

ARTIGO 5.º

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

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

ARTIGO 5.º

ARTIGO 7.º

ARTIGO 6.º

1  A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação
em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as
obrigações sociais;

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.
Está conforme o original.
20 de Setembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta.
1000171012
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ACTIVIDADES HOTELEIRAS, O TIRA GOSTO, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 18850/
020411 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 506122344;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 72/020411.
Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:
Sócios: Manuel dos Santos Almeida Aires e Ana Filipe Alves
Correia.
ARTIGO 1.º
1  A sociedade adopta a firma Actividades Hoteleiras, O Tira
Gosto, L.da
2  A sociedade tem a sua sede na Rua do Professor Agostinho da
Silva, loja 20, C, Tapada das Mercês, freguesia de Algueirão-Mem
Martins, concelho de Sintra.
3  Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo 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 actividades hoteleiras;
restauração e similares.
ARTIGO 3.º
O capital social, é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais, do
valor nominal de 2500 euros, cada uma, e uma de cada sócio.
ARTIGO 4.º
1  A gerência da sociedade, compete aos gerentes, sócios ou não
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 sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu, em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.
ARTIGO 6.º
A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.
Está conforme o original.
16 de Setembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta.
1000171010

RESIQUÍMICA  RESINAS QUÍMICAS, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 673 (Sintra); identificação de pessoa colectiva
n.º 500231192.
Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:
Inscrição n.º 33; apresentação: 78/011023.  Designação para
revisor oficial de contas, de António Barreira, Fernando Vieira, Justino
Romão & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas,
representada por Fernando Jorge Marques Vieira, revisor oficial de
contas.
Prazo: triénio 2001/2003.
Data: 27 de Março de 2001.
Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 16; apresentação: 79/011023. 
Facto: cessação de funções de gerente.
Gerente: Peter Michael Haussler.
Causa: renúncia.
Data: 31 de Julho de 2001.
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Inscrição n.º 34; apresentação: 80/011023. Facto Nomeação de
gerente  Gerente nomeado: Hervé Mélaine Marie Bellego, casado,
1, Rue des Romarins, 78860 Saint-Nom-La Breteche, França.
Data da deliberação: 28 de Setembro de 2001.
Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 31; apresentação: 36/020523. 
Cessação de funções de gerente, de Ernst Dietrich Joachim Mahler,
por renúncia, em 08 de Fevereiro de 2002.
Inscrição n.º 37; apresentação: 37/020523.  Designação para
gerente, de Herbert Alexander Wholmann, casado, Feldstrasse, 118,
CH-4123 Allschwil, em 20 de Março de 2002.
Está conforme o original.
17 de Junho de 2002.  O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques.
1000132662

LUXOR  DISTRIBUIÇÃO DE PERFUMES E COSMÉTICOS, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 14929 (Cascais); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 31/021028.
Certifico que entre: 1) Luís Filipe Dantas Ferreira da Silva; 2) José
Dantas Ferreira da Silva, foi constituída a sociedade em epígrafe que
se rege pelos artigos constantes do seguinte contrato:
ARTIGO 1.º
A sociedade adopta a denominação LUXOR  Distribuição de
Perfumes e Cosméticos, L.da e tem a sua sede na Rua do Viveiro, 498,
B, loja, freguesia do Estoril, concelho de Cascais.
§ único. A gerência da sociedade poderá livremente deslocar a sede
social dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.
ARTIGO 2.º
A sociedade tem por objecto a distribuição de cosméticos e
perfumes.
ARTIGO 3.º
O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas: uma com o valor nominal de
4900 euros, pertencente ao sócio Luís Filipe Dantas Ferreira da Silva,
e outra de 100 euros, pertencente ao sócio José Dantas Ferreira da
Silva.
ARTIGO 4.º
A cessão de quotas, total ou parcial depende do consentimento da
sociedade.
ARTIGO 5.º
1  A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando se haja feito penhora ou arresto sobre a quota, ou quando,
por qualquer motivo ser deva proceder à sua arrematação ou
adjudicação judicial.
2  A contrapartida da amortização será no caso da alínea b) o
valor resultante da aplicação do critério constante do artigo 1021.º
do Código Civil.
3  A quota considerar-se-á amortizada com o depósito da
respectiva contrapartida a favor de quem de direito.
4  A sociedade pode, em alternativa à amortização da quota,
adquiri-la ou fazê-la adquirir por sócio ou terceiro.
ARTIGO 6.º
1  A gerência e representação da sociedade, em juízo ou fora
dele, activa ou passivamente, fica a cargo do sócio Luís Filipe Dantas
Ferreira da Silva, desde já nomeado gerente, com ou sem remuneração,
conforme vier a ser deliberado em assembleia geral, sendo suficiente
a sua assinatura para obrigar a sociedade.
2  A sociedade pode constituir mandatários ou procuradores para
a prática de determinados actos ou categorias de actos.
3  É proibido ao gerente assinar em nome da sociedade quaisquer
actos ou contratos que digam respeito a negócios estranhos à sociedade,
tais como letras de favor, avais, fianças ou abonações.
ARTIGO 7.º
1  Os sócios reúnem e deliberam em assembleias gerais ou por
voto escrito, nos termos previstos na lei.
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2  A convocação das assembleias gerais, compete ao gerente e
deve ser feita por carta registada, expedida com uma antecedência
mínima de 15 dias e dirigida para o domicílio dos sócios.
3  Os sócios poderão fazer-se representar nas assembleias gerais
por outro sócio ou outra pessoa, mediante carta dirigida ao presidente
da mesa da assembleia geral, e ainda que as mesmas não hajam sido
efectuadas com a observância de formalidades prévias.
Está conforme o original.
3 de Dezembro de 2002.  A Primeira-Ajudante, Antónia deJesus
Moita Baptista.
2000779387

DATABASE  CENTRO DE PROCESSAMENTO
MICROGRÁFICO, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 19543/
021025 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 501 278974;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 29/021025.
Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
seguinte acto de registo:
Alteração parcial do contrato:
Foram alterados os artigos 1.º, 2.º, 3.º e 4.º do contrato social que
passam a ter a seguinte redacção:
1.º
A sociedade adopta a firma DATABASE  Centro de Processamento Micrográfico, L.da, e tem a sua sede na Rua do Centro
Empresarial, lote 303, Quinta da Beloura, Estrada de Albarraque, São
Pedro de Penaferrim, freguesia de São Pedro de Penaferrim, concelho
de Sintra.
2.º
A sede da sociedade poderá ser mudada para outro local por simples
deliberação da gerência.
3.º
A sociedade tem por objecto a comercialização de produtos e
prestação de serviços de informática gestão documental.
4.º
O capital social, integralmente realizado, é de 25 000 euros e
corresponde à soma de três quotas:
Uma de 12 500 euros, da sócia Gracinda Teresa Balão Fernandes
Canadas Rodrigues;
Uma de 10 000 euros, do sócio Pedro Ataíde Canadas Rodrigues, e
Outra de 2500 euros, da sócia Laboratórios Kodak, L.da
O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.
Está conforme o original.
11 de Novembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Mariana
Madeira Palma Ruivo Pimenta.
2000796818

VILAFRANCA & NOGUEIRA, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 15604 (Oeiras); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 24/021029.
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ARTIGO 2.º

1  A sociedade tem por objecto o comércio de peças e motos,
novas e usadas. Aluguer de viaturas.
2  A sociedade poderá adquirir participações em sociedades de
responsabilidade limitada, quer o objecto destas seja igual ao que a
sociedade exerce, quer seja diverso, em sociedades regidas por leis
especiais e em agrupamentos complementares de empresas, gerindo a
respectiva carteira de títulos.
ARTIGO 3.º
O capital social, que se encontra integralmente subscrito e realizado
em dinheiro, é de 5000 euros, e acha-se dividido em duas quotas, uma
no valor nominal de 4900 euros, pertencente ao sócio Jorge Manuel
Perdigão Claro Vilafranca e outra, no valor nominal de 100 euros,
pertencente à sócia Ana Catarina Vaz Nogueira Claro Vilafranca.
ARTIGO 4.º
1  A cessão de quotas, no todo ou em parte, é livre entre sócios,
ficando desde já dispensado o consentimento da sociedade.
2  A cessão de quotas a estranhos, no todo ou em parte, carece
do consentimento da sociedade, gozando os sócios não cedentes do
direito de preferência.
ARTIGO 5.º
1  Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, nos termos
e condições que forem estabelecidas em assembleia geral.
2  Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital, até
ao valor nominal das quotas, conforme for deliberado em assembleia
geral que fixará as condições de reembolso das mesmas.
ARTIGO 6.º
1  A sociedade poderá amortizar qualquer quota, no todo ou em
parte, nos casos seguintes:
a) Por acordo com o sócio titular;
b) Se o sócio for declarado em estado de falência ou insolvência;
c) Se a quota for penhorada ou arrestada, ou por qualquer outra
forma sujeita a arrematação judicial, se não for logo desonerada;
d) Por morte, interdição ou inabilitação do sócio;
e) Em caso de divórcio, quando a quota seja adjudicada ao cônjuge
não sócio.
2  A contrapartida da amortização, em qualquer dos casos
previstos nas alíneas b), c), d) e e), do número um anterior será
determinado em conformidade com o disposto no artigo 235.º do
Código das Sociedades Comerciais.
ARTIGO 7.º
1  Havendo lugar à exclusão de sócio, por deliberação da assembeia
geral, quando este pelo seu comportamento tenha prejudicado os
interesses da sociedade.
2  No caso de exclusão, o sócio terá apenas direito a receber da
sociedade o valor nominal da quota.
ARTIGO 8.º
1  A administração da sociedade é confiada a um ou mais gerentes
nomeados em assembleia geral.
2  A sociedade fica validamente obrigada em todos os actos e
contratos com a assinatura de qualquer um dos agentes.
3  Fica desde já nomeado gerente, o sócio Jorge Manuel Perdigão
Claro Vilafranca.
4  A remuneração dos gerentes poderá consistir total ou
parcialmente, em participação nos lucros da sociedade, conforme vier
a ser deliberado em assembleia geral.
ARTIGO 9.º

Certifico que entre: 1) Jorge Manuel Perdigão Claro Vilafranca; 2)
Ana Catarina Vaz Nogueira Claro Vilafranca, foi constituída a
sociedade em epígrafe que se rege pelos artigos constantes do seguinte
contrato:

A sociedade poderá constituir procuradores nos termos e para os
efeitos do artigo 252.º do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 1.º

Quando a lei não exigir outras formalidades, as reuniões da
assembleia geral serão convocadas por carta registada dirigidas aos
sócios com, pelo menos, 15 dias de antecedência.

1  A sociedade adopta a firma Vilafranca & Nogueira, L.da, tem
a sua sede na Avenida de Portugal, 74, I, loja, freguesia de Carnaxide,
concelho de Oeiras, e durará por tempo indeterminado.
2  Por deliberação da gerência, a sede poderá ser deslocada, dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como serem
criadas sucursais, agências, delegações, ou outras formas de
representação, em qualquer local de Portugal ou no estrangeiro.

ARTIGO 10.º

ARTIGO 11.º
Os lucros anuais, sem prejuízo da constituição de reserva legal, têm
a aplicação que a assembleia geral decidir, sem prejuízo do estabelecido
no artigo 217.º do Código das Sociedades Comerciais.
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ARTIGO 12.º
Em caso de dissolução da sociedade, serão imediatamente elaborados
o balanço e as contas reportados à respectiva data, convocando-se
uma assembleia geral para deliberar sobre:
a) O referido balanço e contas;
b) A nomeação de um ou mais liquidatários, sua remuneração e
fixação dos respectivos poderes;
c) A forma de proceder à liquidação e o respectivo prazo;
d) Outras matérias previstas na lei.
ARTIGO 13.º
No caso de morte de um sócio, e se não tiver sido deliberado a
amortização da respectiva quota, os herdeiros do falecido designarão
um de entre si que a todos represente na sociedade, enquanto a
respectiva quota se mantiver em comunhão hereditária.
Está conforme o original.
3 de Dezembro de 2002.  A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus
Moita Baptista.
2000771700

CRECHE A PIPOCA AZUL, UNIPESSOAL, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14459/
020423 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 506098176;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 68/020423.
Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:
Sócio: Luís Manuel Neves Veira.
ARTIGO 1.º
1  A sociedade adopta a firma Creche a Pipoca Azul,
Unipessoal, L.da
2  A sociedade tem a sua sede na Rua de João Villaret, 211, 2.º, C,
no lugar de Rana, freguesia de São Domingos de Rana, concelho de Cascais.
3  Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e serem criadas
sucursais, filiais, agências, ou outras formas locais de representação,
no território nacional ou no estrangeiro.
ARTIGO 2.º
O objecto da sociedade consiste em creche, pré-escolar, centro de
actividades de tempos livres.
ARTIGO 3.º
O capital social, é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde a uma quota de igual valor
nominal, titulada pelo sócio.
ARTIGO 4.º
1  A gerência e a representação da sociedade pertencem ao sócio
único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aquele
decidir.
2  Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.
3  Fica desde já nomeado gerente o sócio.
ARTIGO 5.º
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Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:
Sócios: Joaquim António Chasqueira Franco e Irene da Silva Nobre
Chasqueira Franco.
ARTIGO 1.º
1  A sociedade adopta a firma BESTALPI  Sociedade de
Construções, L.da
2  A sociedade tem a sua sede na Rua da Tapada Grande, 29, no lugar
de Abrunheira, freguesia de São Pedro de Penaferrim, concelho de Sintra.
3  Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e serem criadas
e encerradas sucursais, filiais, agências, ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.
ARTIGO 2.º
O objecto da sociedade consiste na actividade de construção civil,
obras públicas e serviços de empreitadas.
ARTIGO 3.º
1  O capital social, é de 24 940 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma no
valor nominal de 18 705 euros, titulada pelo sócio, Joaquim António
Chasqueira Franco e outra no valor nominal de 6235 euros, titulada
pela sócia,. Irene da Silva Nobre Chasqueira Franco.
2  Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 10 000 euros.
3  Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.
ARTIGO 4.º
1  A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou não sócios.
2  Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos, é suficiente a intervenção de um gerente.
3  A remuneração da gerência poderá consistir, total ou
parcialmente, 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 sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.
ARTIGO 6.º
A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.
ARTIGO 7.º
A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando foi incluída
em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei, for cedida
sem consentimento da sociedade.
ARTIGO 8.º
Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.
Está conforme o original.

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

16 de Setembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta.
1000171007

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, mesmo com
objecto diferente do seu.

ILDA RODRIGUES RIBEIRO FERNANDES, UNIPESSOAL, L.DA

Está conforme o original.
20 de Setembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta.
1000171008

BESTALPI  SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 18817/
020405 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 506084914;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 99/020405.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 18271/
011207 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505720701;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 250/011207.
Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:
Sócia: Ilda Rodrigues Ribeiro Fernandes.
ARTIGO 1.º
1  A sociedade adopta a firma Ilda Rodrigues Ribeiro Fernandes,
Unipessoal, L.da
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2  A sociedade tem a sua sede em Belas, no Impasse Frei António
de Pádua, 1, B, freguesia de Belas, concelho de Sintra.
3  Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.
ARTIGO 2.º
O objecto da sociedade consiste no comércio de vestuário e
acessórios.

ARTIGO 5.º
A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.
Está conforme o original.
28 de Outubro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta.
1000170998

ARTIGO 3.º
O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente à sócia única.
ARTIGO 4.º
1  A gerência e a representação da sociedade pertence aos
gerentes, com ou sem remuneração, conforme a sócia decidir, ficando
desde já nomeada gerente a sócia.
2  Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.
ARTIGO 5.º
A sócia única fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.
ARTIGO 6.º
A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos
permitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos
complementares e ou empresas não coincida no todo ou em parte
com aquele que a sociedade está exercendo.
Está conforme o original.
25 de Outubro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta.
1000171002

ANTACON  CONTABILIDADE E FISCALIDADE, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 18272/
011207 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505866293;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 251/011207.
Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:
Sócios: Pedro Manuel dos Santos Mota e Maria Otília dos Santos
Abreu Mota.
ARTIGO 1.º
1  A sociedade adopta a firma ANTACON  Contabilidade e
Fiscalidade, L.da
2  A sociedade tem a sua sede na Rua do General Carlos Ribeiro,
7, 4.º, direito, em Agualva, freguesia de Agualva, concelho de Sintra.
3  Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo a
mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências, ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.
ARTIGO 2.º
O objecto da sociedade consiste na actividade de contabilidade,
fiscalidade, consultadoria não jurídica para negócios e gestão, prestação
de serviços nas áreas referidas.
ARTIGO 3.º
O capital social, é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais do
valor nominal de 2500 euros, cada uma, e uma de cada sócio.
ARTIGO 4.º
1  A gerência da sociedade compete aos gerentes, a nomear em
assembleia geral, com ou sem remuneração, conforem aí for deliberado.
2  Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.
3  Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

BELA BAÍA  ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 18273/
011207 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505811278;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 252/011207.
Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:
Sócios: Mehdi Karbalaei Heidari e Vera Cecília Meireles Nogueira.
ARTIGO 1.º
1  A sociedade adopta a firma Bela Baía  Actividades
Hoteleiras, L.da
2  A sociedade tem a sua sede na Urbanização Penaferrim, lote 4, 1.º,
frente, na Abrunheira, freguesia de São de Penaferrim, concelho de Sintra.
3  Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo a
mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências, ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.
ARTIGO 2.º
O objecto da sociedade consiste na exploração de restaurantes e bar,
actividades hoteleiras.
ARTIGO 3.º
1  O capital social, é de 5000 euros, encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas
quotas: uma no valor nominal de 2750 euros, titulada pelo sócio, Mehdi
Karbalaei Heidari e outra no valor nominal de 2250 euros, titulada
pela sócia,. Vera Cecília Meireles Nogueira.
2  Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 10 000 euros.
3  Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.
ARTIGO 4.º
1  A gerência da sociedade, compete aos gerentes, a nomear em
assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí for deliberado.
2  Para vincular a sociedade, é suficiente a intervenção de um
gerente.
3  A remuneração da gerência poderá consistir, total ou
parcialmente, em participação nos lucros da sociedade.
4  Fica desde já nomeado gerente o sócio Mehdi Karbalaei Heidari.
ARTIGO 5.º
A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.
ARTIGO 6.º
A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.
ARTIGO 7.º
A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando foi incluída
em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei, for cedida
sem consentimento da sociedade.
ARTIGO 8.º
Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.
Está conforme o original.
28 de Outubro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta.
1000170996
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TUTUALA  REPRESENTAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
DE PRODUTOS RECICLADOS, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 14788 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 505834910;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 185/011204.
Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:
ARTIGO 1.º
1  A sociedade adopta a firma TUTUALA  Representação e
Comercialização de Produtos Reciclados, L.da
ARTIGO 2.º
1  A sociedade tem a sua sede na Avenida do Conselheiro Ferreira
Lobo, 12, 1.º, direito, em Caxias, freguesia de Caxias, concelho de
Oeiras, podendo ser transferida nos termos previstos na lei, por
simples decisão da gerência.
2  A gerência poderá ainda criar, no país ou no estrangeiro, as
delegações ou qualquer outra forma de representação social que julgue
conveniente.
ARTIGO 3.º
1  A sociedade tem por objectivo social a representação e
comercialização de bens e serviços, nas áreas de informática, papelaria,
reciclagem, alimentaria, ramo automóvel, telecomunicações, prestação
de serviços a terceiros, nomeadamente consultadoria, assistência
técnica, económica, financeira a outras empresas, estudo e
coordenação de projectos de investimento, controlo e gestão de
empresas comerciais e industriais nacionais e estrangeiras, na qualidade
de agente ou representante; importação e exportação de bens da sua
actividade, reciclagem e comercialização de produtos reciclados.
2  A sociedade poderá adquirir e alienar livremente participações
na própria sociedade e em sociedades com objecto social diferente ou
idêntico ao da sociedade, em sociedades reguladas por leis especiais e
em agrupamentos complementares de empresas, bem como associarse com outras pessoas jurídicas, para nomeadamente formar sociedades,
consórcios e associações em participação.
ARTIGO 4.º
1  O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, correspondente à soma das seguintes quotas: uma de
2000 euros, pertencente ao sócio Pedro Oom Henriques de Oliveira
Martins, uma de 2000 euros, pertencente ao sócio João Manuel de
Castro Margalho e outra de 1000 euros, pertencente ao sócio Marcos
Cardoso de Andrade.
2  É permitido aos sócios fazer suprimentos à sociedade, os quais
vencerão juros ou não, de harmonia com o que for deliberado em
assembleia geral e serão reembolsados nos termos e condições
deliberados em assembleia geral, ou na falta de deliberação nos termos
previstos no artigo 245.º do Código das Sociedades Comerciais.
ARTIGO 5.º
Mediante deliberação da assembleia geral, poderão ser exigidas
prestações suplementares de capital desde que haja acordo entre os
sócios e não excedam o montante global correspondente ao dobro do
capital social.
ARTIGO 6.º
1  A cessão de quotas total ou parcial, entre sócios e entre estes
e a sociedade é livre, ficando desde já autorizadas as divisões que se
tornem necessárias.
2  A cessão de quotas a cônjuges, descendentes e ascendentes
depende do consentimento da sociedade. A cessão de quotas a estranhos
não depende do consentimento, mas neste caso é reservado à sociedade
em primeiro lugar e aos sócios não cedentes em segundo lugar o direito
de preferência, observados os trâmites constantes dos números seguintes.
3  O sócio que pretenda ceder a sua quota deverá comunicar o
facto simultaneamente ao outro sócio ou sócios, se os houver e à
sociedade por carta registada indicando o nome do comprador, preço
e demais condições de transacção.
4  A sociedade deverá deliberar sobre o exercício do direito de preferência
nos 60 dias seguintes à comunicação referida no número anterior.
5  Se a sociedade deliberar não preferir ou no caso de, por qualquer
motivo, não se constituir a assembleia geral, caberá a outro ou outros
sócios exercer o direito de preferência por carta registada remetida
nos 15 dias seguintes à data limite prevista no número anterior.
6  Se mais de um sócio usar desse direito, será a quota cedida
rateada por divisão na proporção das respectivas quotas.
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7  Se não for exercido o direito de preferência nos prazos e
termos previstos nos números anteriores, a transacção é livre,
devendo ser objecto de outorga de escritura pública no prazo de 60 dias.
8  Falecendo um sócio, a respectiva quota transmitir-se-á aos
sucessores salvo se estes declararem, dentro do prazo de 90 dias
seguintes à data do óbito, que não aceitam a transmissão.
9  Se a transmissão não for aceite pelos sucessores do sócio
falecido a sociedade deverá no prazo de 30 dias seguintes à data da
recepção da declaração, amortizar a quota, adquiri-la, ou fazê-la adquirir
por sócio ou terceiro.
10  Enquanto a quota se mantiver indivisa, os herdeiros devem
designar, nos termos legais, um representante comum que exerça
perante a sociedade os poderes inerentes à respectiva quota indivisa.
ARTIGO 7.º
1  A sociedade poderá amortizar qualquer quota, sempre que se
verifique alguns dos seguintes factos:
a) Acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto, arrolamento
ou qualquer outra forma de apreensão ou venda judicial, ou ainda quando
se verifique a iminência destas situações;
c) Quando haja violação de qualquer artigo do contrato social,
nomeadamente do artigo 6.º;
d) Quando o titular da quota lesar por actos ou omissões, os
interesses da sociedade nomeadamente o crédito ou a reputação da
mesma perante o público, os fornecedores, ou a banca;
e) Por interdição, inabilitação, insolvência, falência, ou dissolução do titular.
2  A decisão de amortizar as quotas será tomada em reunião da
assembleia geral convocada para o efeito e a realizar até 90 dias após
a gerência ter tido conhecimento do facto.
3  A contrapartida da amortização, no caso da alínea a), n.º 1,
será o acordado; o valor da quota amortizada nos restantes caos
previstos nas alíneas do n.º 1, será o nominal, salvo se for inferior ao
valor do último balanço, pois neste caso será este o valor da
amortização excepto o disposto em norma imperativa.
4  O pagamento dos valores previstos no número anterior, será
efectuado mediante depósito do respectivo preço em quatro prestações
semestrais na Caixa Geral de Depósitos, à ordem de quem de direito
e a comunicação ao mesmo por carta registada com aviso de recepção,
sendo o registo efectuada a favor da sociedade mediante a apresentação
da acta da respectiva deliberação.
5  As prestações em divida não vencerão juros.
ARTIGO 8.º
1  A administração da sociedade e a sua representação em juízo
e fora dele pertence à gerência, ficando desde já nomeado gerente o
sócio, Pedro Oom Henriques de Oliveira Martins.
2  A sociedade fica obrigada pela assinatura de um gerente.
3  O gerente poderá continuar a participar das sociedades de que
seja sócio e nela exercer também poderes de gerência ou administração.
ARTIGO 9.º
As assembleias gerais, quando a lei não exija outras formalidades são
convocadas por cartas registadas com aviso de recepção dirigidas aos
sócios, com 15 dias de antecedência, para os domicílios constantes dos
registos da sociedade.
ARTIGO 10.º
A assembleia geral, pode deliberar a não dispersão de normas
dispositivas do Código das Sociedades Comerciais.
Está conforme o original.
7 de Outubro de 2002.  A Primeira-Ajudante, Ana Maria Correia
dos Santos Neves Galrito.
1000170994

CONSTRUÇÕES ALVES & COSME, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 19032/
020524 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 506120163;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 61/020524.
Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:
Sócios: Ezequiel Francisco Alves e José Manuel Completo Cosme.
ARTIGO 1.º
1  A sociedade adopta a firma Construções Alves & Cosme, L.da
2  A sociedade tem a sua sede na Rua de Mário Costa Ferreira
Lima, lote 1, rés-do-chão, direito, Portela de Sintra, freguesia de São
Miguel, concelho de Sintra.
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3  Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo a
mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências, ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.
ARTIGO 2.º
O objecto da sociedade consiste na compra e venda de imóveis e
revenda dos adquiridos para o mesmo fim, construção de obras públicas
e civis de prédios urbanos e rústicos e sua urbanização.
ARTIGO 3.º
1  O capital social, é de 5000 euros, encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas
iguais, do valor nominal de 2500 euros, cada uma e uma de cada sócio.
2  Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 15 000 euros.
3  Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.
ARTIGO 4.º
1  A gerência da sociedade, compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, com ou sem remuneração,
conforme aí for deliberado.
2  Para vincular a sociedade, é suficiente a intervenção de dois
gerentes.
3  A remuneração da gerência poderá consistir, total ou
parcialmente, 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 sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.
ARTIGO 6.º
A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.
ARTIGO 7.º
A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei, for cedida
sem consentimento da sociedade.
ARTIGO 8.º
Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.
Está conforme o original.
4 de Outubro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta.
1000170991

RIGHTPOINT  CONSULTORIA E PRODUÇÃO
MULTIMÉDIA, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 14734 (Oeiras); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 150/011116.
Certifico que entre: 1) Elsa Maria Ferreira Nunes; 2) Rita Marsia
Rosado Vilela Pinto; 3) Ana Margarida Faro Craveiro Saraiva, foi
constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelos artigos constantes
do seguinte contrato:
ARTIGO 1.º
1  A sociedade adopta a firma RIGHTPOINT  Consultoria e
Produção Multimédia, L.da
2  A sociedade tem a sua sede na Rua de Goa, 16, 2.º, esquerdo,
em Linda-a-Velha, freguesia de Linda-a-Velha, concelho de Oeiras.
3  Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ainda
criar sucursais, filiais, agências, ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º
O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de
consultoria e formação nas áreas de educação, comportamental e
comercial, informática e gestão. Organização de eventos e actividades
de out-door sem instalações fixas. Produção de meios multimédia,
nomeadamente filmes e páginas na internet. Acompanhamento
pedagógico e psico-pedagógico.
ARTIGO 3.º
1  O capital social, é de 5010 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas iguais do
valor nominal de 1670 euros, cada, tituladas uma por cada sócia.
2  Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.
ARTIGO 4.º
1  A gerência da sociedade, compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, com ou sem remuneração,
conforme aí for deliberado.
2  Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.
3  A remuneração da gerência poderá consistir, total ou
parcialmente, em participação nos lucros da sociedade.
4  Ficam desde já nomeados gerentes as sócias, Rita Maria Rosado
Vilela Pinto e Ana Margarida Faro Craveiro Saraiva.
ARTIGO 5.º
A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.
ARTIGO 6.º
A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.
ARTIGO 7.º
1  A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação
em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as
obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros
legitimários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja
sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio
consentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2  Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no
balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou 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 o original.
16 de Agosto de 2002.  A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus
Moita Baptista.
1000146096

ISABEL SANTOS & ROCHA, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 19242 (Sintra); inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: 57/020723.
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Certifico que entre: 1) Isabel Maria Alves dos Santos Rocha; 2)
Fernando Manuel Gomes da Rocha, foi constituída a sociedade em
epígrafe que se rege pelos artigos constantes do seguinte contrato:
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valor nominal de 4500 euros, titulada pelo sócio Armando Leite
Moreira, e outra no valor nominal de 500 euros, titulada pela sócia
Gilda Manuela Reis dos Santos Moreira.

ARTIGO 1.º

ARTIGO 4.º

1  A sociedade adopta a firma Isabel Santos & Rocha, L.da
2  A sociedade tem a sua sede na Urbanização Alto de Tercena,
lote 3, 2.º, esquerdo, no lugar de Tercena, freguesia de Queluz, concelho
de Sintra.
3  Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e serem criadas
e encerradas sucursais, filiais, agências, ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

1  A gerência da sociedade, compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em
assembleia geral.
2  Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.
3  Fica desde já nomeado gerente o sócio, Armando Leite
Moreira.
ARTIGO 5.º

ARTIGO 2.º
O objecto da sociedade consiste em importação, comercialização e
distribuição em veículos ligeiros de aparelhos de limpeza, aparelhos
para o meio ambiente eléctricos e electrónicos, nomeadamente
sistemas de limpeza por vácuo, aparelhos de ar condicionado e de
engomadoria e outros aparelhos electrodomésticos. Prestação de
assistência técnica nesta área. Consultoria e desenvolvimento das áreas
de gestão e economia de recursos, marketing e publicidade, sua
estratégia e técnica. Prestação de serviços nesta área.
ARTIGO 3.º
O capital social, é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma no
valor nominal de 4000 euros, titulada pela sócia Isabel Maria Alves
dos Santos Rocha, e outra no valor nominal de 1000 euros, titulada
pelo sócio Fernando Manuel Gomes da Rocha.
ARTIGO 4.º
1  A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou a não sócios.
2  Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos,
é suficiente a intervenção de um gerente.
3  Fica desde já nomeada gerente a sócia Isabel Maria Alves dos
Santos Rocha.
ARTIGO 5.º
A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.
Está conforme o original.
3 de Dezembro de 2002.  A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus
Moita Baptista.
1000170973

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu, em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.
ARTIGO 6.º
A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.
Está conforme o original.
3 de Dezembro de 2002.  A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus
Moita Baptista.
1000170971

FÁTIMA & MORGADO, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 19513 (Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 54/021016.
Certifico que entre: 1) Maria de Fátima Franco Ramalho Morgado;
2) Joaquim Gonçalves Morgado, foi constituída a sociedade em epígrafe
que se rege pelos artigos constantes do seguinte contrato:
ARTIGO 1.º
1  A sociedade adopta a firma Fátima & Morgado, L.da
2  A sociedade tem a sua sede na Rua do Casal da Cavaleira, 19, B,
em Algueirão, freguesia de Algueirão-Mem Martins, concelho de Sintra.
3  Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo a
mesma criar e encerrar sucursais, filiais, agências, ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.
ARTIGO 2.º
O objecto da sociedade consiste em mini-mercado.

ALMOREIRA  INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 14841 (Cascais); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 43/020924.
Certifico que entre: 1) Armando Leite Moreira; 2) Gilda Manuela
Reis dos Santos Moreira, foi constituída a sociedade em epígrafe que
se rege pelos artigos constantes do seguinte contrato:
ARTIGO 1.º
1  A sociedade adopta a firma ALMOREIRA  Instalações
Eléctricas, L.da
2  A sociedade tem a sua sede na Urbanização dos Bernardos,
vivenda Sol, Manique de Baixo, Alcoitão, freguesia de Alcabideche,
concelho de Cascais.
3  Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo a
mesma criar e encerrar sucursais, filiais, agências, ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º
O capital social, é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais do
valor nominal de 2500 euros, cada uma, e uma de cada sócio.
ARTIGO 4.º
1  A gerência da sociedade, compete aos gerentes, a nomear em
assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí for deliberado.
2  Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.
3  Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.
ARTIGO 5.º
A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu, em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.
Está conforme o original.
3 de Dezembro de 2002.  A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus
Moita Baptista.
1000170967

ARTIGO 2.º
O objecto da sociedade consiste em montagem e instalações
eléctricas.
ARTIGO 3.º
O capital social, é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma no

CONSTRUÇÕES JORUEL, UNIPESSOAL, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 19339/
020820 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 506198960;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 40/020820.
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Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:
Sócio: Capitão Quissungua
ARTIGO 1.º
1  A sociedade adopta a firma Construções JORUEL, Unipessoal, L.da
2  A sociedade tem a sua sede na Rua de Melquíades Marques, 5,
10.º, C, freguesia do Cacém, concelho de Sintra.
3  Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.
ARTIGO 2.º
A sociedade tem por objecto a actividade de construção civil.
ARTIGO 3.º
O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao sócio único.
ARTIGO 4.º
1  A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao sócio
único ou a não sócios, a qual poderá não ser remunerada, conforme
aquele decidir.
2  Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.
3  Fica desde já nomeado gerente o sócio.
ARTIGO 5.º
O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.
ARTIGO 6.º
A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos
permitidos por lei, mesmo que o objecto desse agrupamentos
complementares e ou empresas não coincida no todo ou em parte
com aquele que a sociedade está exercendo.
Está conforme o original.
1 de Outubro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta.
1000170965

PERSONÁGIL  AGÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14653/
020702 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 506105440;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 58/020702.
Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:
Sócios: José António Caria Clemente, Virgínia de Jesus Segurado
Monteiro Clemente, Sara Monteiro Clemente, e Andreia Monteiro
Clemente.
ARTIGO 1.º
1  A sociedade adopta a firma PERSONÁGIL  Agência de
Documentação, L.da e tem a sede na Rua de Alvide, lote 10, atelier 3,
Fontainhas, freguesia e concelho de Cascais.
§ único. A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro
do mesmo concelho ou para qualquer concelho limítrofe, assim como
criar e manter sucursais, agências, delegações ou qualquer outra forma
de representação, bem como escritórios ou outras formas de
estabelecimento em qualquer ponto do território nacional ou no
estrangeiro.
ARTIGO 2.º
A sociedade pode, nos termos do artigo 11.ºdo Código das Sociedades
Comerciais, e mediante deliberação da gerência, participar em outras
sociedades comerciais e civis, ainda que com objecto diferente do acima
referido e, bem assim, em sociedade regida por legislação especial e
em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 3.º
A sociedade tem por objecto a prestação de serviços: documentação,
contabilidade e publicidade. Actividade de comissionista no comércio
de produtos naturais.
ARTIGO 4.º
O capital social, já integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de quatro quotas, duas iguais do
valor nominal de 1500 euros, cada, pertencentes uma a cada um dos
sócios, José António Caria Clemente e Virgínia de Jesus Segurado
Monteiro Clemente e outras duas iguais de valor nominal de
1000 euros, cada, pertencentes uma a cada uma das sócias Andreia
Monteiro Clemente e Sara Monteiro Clemente.
ARTIGO 5.º
1  A gerência da sociedade bem como a sua representação, será
exercida pelos sócios, José António Caria Clemente e Virgínia de Jesus
Segurado Monteiro Clemente que ficam desde já, nomeados gerentes.
2  A sociedade obriga-se pela assinatura de um gerente.
3  A sociedade poderá constituir mandatários para a prática de
actos certos e determinados.
ARTIGO 6.º
1  É livre a cessão de quotas entre os sócios, incluindo os que
adquirirem posteriormente essa qualidade.
2  A cessão de quotas a favor de estranhos depende do
consentimento da sociedade prestado dentro do prazo de 30 dias, a
contar da recepção da carta registada com aviso de recepção, dirigida
à sede social, de que constarão os preços e demais condições de
transacção.
3  A sociedade em primeiro lugar e os restantes sócios, em
segundo, gozam do direito de preferência na cessão de qualquer quota
a estranhos.
4  No caso de morte, ou interdição de qualquer sócio, a sociedade
subsistirá, com os herdeiros ou representante legal, se aqueles
pretenderem fazer parte dela, nomeando um, de entre si, que a todos
represente, enquanto a quota se mantiver indivisa.
ARTIGO 7.º
1  À sociedade fica reconhecido o direito de amortizar as quotas
nos seguintes casos:
a) Quando seja feito o seu arrolamento, penhora, arresto ou outro
procedimento judicial, ou quando os titulares lesem notoriamente os
interesses da sociedade, nomeadamente, quando entrem em
concorrência directa.
b) No caso de falecimento, morte presumida, interdição, falência
ou insolvência do sócio ou ainda sujeição ao processo de recuperação
de empresas, adjudicação a terceiros em qualquer forma de partilha da
quota, ou ainda, cisão fusão ou extinção. (O disposto não se aplica
aos casos de fusão entre sócios da sociedade).
c) Por acordo com os restantes titulares.
d) Ou quando, fora dos casos previstos, na lei, for cedida sem
consentimento da sociedade.
2  A amortização efectua-se por deliberação dos sócios tomada
por maioria simples do capital social e torna-se eficaz mediante
comunicação dirigida à entidade por ela afectada.
3  A amortização da quota, salvo acordo expresso dos interessados
noutro sentido e nos termos do artigo 235.º do Código das Sociedades
Comerciais, será feita mediante depósito numa instituição bancária, à
ordem dos interessados e de quem mais de direito.
4  O preço da amortização será, o do valor nominal da quota
amortizada, salvo se outro superior resultar do último balanço aprovado
ou por aplicação de disposição legal imperativa.
5  Ao preço da amortização deverá acrescer, no mesmo prazo e
condições de pagamento, a importância dos créditos e suprimentos
que o sócio tenha a haver da sociedade, assim como deverão abater-se as importâncias que o sócio, por ventura lhe dever, sem prejuízo,
contudo, das convenções especiais que sejam aplicáveis ao caso.
ARTIGO 8.º
Poderão ser exigidos aos sócios de maior idade prestações
suplementares de capital até ao montante de 5000 euros, e os mesmos
poderão celebrar contratos de suprimentos, com ou sem juros e nas
demais condições a deliberar em assembleia geral.
Está conforme o original.
20 de Setembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta.
1000170963
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CLÍNICA MÉDICA DR. RUI LEITÃO, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 14986 (Oeiras); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 91/020220.
Certifico que entre: 1) Rui José Leitão da Silva; 2) Elsa Mariana
Lacerda da Silva Leitão, foi constituída a sociedade em epígrafe que
se rege pelos artigos constantes do seguinte contrato:
ARTIGO 1.º
1  A sociedade adopta a firma Clínica Médica Dr. Rui Leitão, L.da
2  A sociedade tem a sua sede no Largo do Comandante Augusto
Madureira, 6, 9.º, direito, no lugar e freguesia de Algés, concelho de
Oeiras.
3  Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e serem criadas
e encerradas sucursais, filiais, agências, ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.
ARTIGO 2.º
O objecto da sociedade consiste na prestação de cuidados médicos.
Consultadoria científica e médica. Publicação de obras científicas.
Investigação científica. Ensino médico e para-médico.
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 10 000 euros.
3  Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.
ARTIGO 4.º
1  A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou não sócios.
2  Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos, é suficiente a intervenção de um gerente.
3  A remuneração da gerência poderá consistir, total ou
parcialmente, 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 sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.
ARTIGO 6.º
A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

1740-(57)

Certifico que para efeitos de publicação foi constituída a sociedade
em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato e foi constituída por:
1.º Mário Monteiro da Costa, com o número de identificação fiscal
179062805, natural da freguesia de Várzea da Serra, concelho de
Tarouca, casado sob o regime de comunhão de adquiridos, com Maria
de Fátima Gonçalves Pinto, residente na Avenida do Dr. Arlindo
Vicente, lote 421, 1.º, esquerdo, Lisboa.
2.º Domingos Monteiro da Costa, com o número de identificação
fiscal 170737870, solteiro, maior, natural da dita freguesia de Várzea
da Serra, residente na Praceta da Rainha Santa Isabel, 12, 1.º, esquero,
Cacém, concelho de Sintra.
ARTIGO 1.º
1  A sociedade adopta a firma COSMINGOS  Construção
Civil, L.da, e tem a sua sede na Rua de Pascoal de Melo, 37, 1.º, direito,
freguesia de São Jorge de Arroios, desta cidade de Lisboa.
2  A gerência da sociedade poderá deslocar livremente a sede
social dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e
estabelecer sucursais, delegações ou outras formas locais de
representação social, no país ou no estrangeiro.
3  A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares de empresas, bem como em sociedades com objecto diferente
do seu ou reguladas por lei especial.
ARTIGO 2.º
A sociedade tem por objecto a construção civil.
ARTIGO 3.º
O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais de
5000 euros, pertencendo uma a cada sócio.
ARTIGO 4.º
1  A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambos os sócios
que desde já, ficam nomeados gerentes.
2  A sociedade obriga-se com a assintura de dois gerentes.
ARTIGO 5.º
1  A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade.
2  Nas cessões onerosas a não sócios, a sociedade em primeiro
lugar e os sócios não cedentes em segundo, gozam do direito de
preferência.
Está conforme o original.
15 de Outubro de 2002.  A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva.
2001286074

LOURINHÃ

ARTIGO 7.º

OLEOCOM  COMÉRCIO DE OLEAGINOSAS, S. A.

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

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 558;
identificação de pessoa colectiva n.º 502576081; inscrição n.º 8;
número e data da apresentação: 2/20021202.

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.
3 de Dezembro de 2002.  A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus
Moita Baptista.
2000784054

LISBOA  4.A SECÇÃO

COSMINGOS  CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11624/020923; identificação de pessoa colectiva n.º 506278492;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/020923.

Certifico que o capital social da sociedade em epígrafe, foi
aumentado de 4 987 978,97 euros, para 5 000 000 de euros, após o
reforço da quantia de 12 021,03 euros, por entradas em numerário,
subscrito proporcionalmente pelos actuais accionistas, em consequência
do referido aumento de capital, foi alterado parcialmente o artigo 3.º
do respectivo contrato, o qual ficou com a seguinte nova redacção:
ARTIGO 3.º
O capital social, inteiramente realizado e subscrito em dinheiro e
nos demais bens e valores constantes da escrituração, é de 5 000 000 de
euros, e acha-se representado por 1 000 000 de acções de cinco euros
cada.
O texto do contrato na sua redacção actualizada, ficou depositado
na pasta respectiva.
Está conforme o original.
5 de Dezembro de 2002.  A Escriturária Superior, Esmeralda
Maria Marques da Silva Rodrigues da Costa.
2000478395
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HAHN TRANS  SERVIÇOS E TRANSPORTES,
UNIPESSOAL, L.DA
Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 1286/
02122002; identificação de pessoa colectiva n.º 506403149;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/01122002.
Certifico para fins de publicação que Peter Hahn, casado com
Christel Ruppert Hahn, na comunhão de adquiridos, residente no Casal
dos Patos, Alameda Ver o Mar, 1, Praia da Areia Branca, Lourinhã,
constituiu a sociedade em epígrafe que se rege nos termos do contrato
em que se juntam fotocópias.
1.º
A sociedade adopta a denominação Hahn Trans  Serviços e
Transportes, Unipessoal, L.da
2.º
A sua sede é no Casal dos Patos, Alameda Ver o Mar, 1, na Praia
da Areia Branca, freguesia e concelho de Lourinhã.
3.º
Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e serem criadas
e encerradas sucursais, filiais, agências, ou outras formas locais de
representação, no território nacional.

VILA FRANCA DE XIRA

PAULO MARTINS  UNIPESSOAL, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 5945/021203; identificação de pessoa colectiva n.º 506257002;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/021203.
Certifico para efeitos de publicação que Paulo Manuel Nunes
Martins, constituiu a sociedade em epígrafe que se rege pelos
artigos constantes do seguinte contrato:
Contrato de sociedade
No dia 4 de Novembro de 2002, Paulo Manuel Nunes Martins,
número de identificação fiscal 122524004, natural da freguesia de São
Sebastião da Pedreira, concelho de Lisboa, divorciado, residente na
Praceta de Augusto Ferreira Geirinhas, lote 5, 2.º, esquerdo, freguesia
de Sacavém, concelho de Loures, portador do bilhete de identidade
n.º 7019789, de 13 de Dezembro de 2001, emitido pelo Serviço de
Identificação Civil em Lisboa, celebra um contrato de sociedade
unipessoal por quotas, sob a firma Paulo Martins  Unipessoal, L.da,
e vai ter a sua sede no Centro Comercial Vila Franca Centro, loja
109, freguesia e concelho de Vila Franca de Xira, com o capital social
de 5000 euros que se regerá pelas cláusulas constantes dos
artigos seguintes:
1.º
A sociedade adopta o tipo de sociedade unipessoal por quotas.
2.º

4.º

A sociedade adopta a firma Paulo Martins  Unipessoal, L.da

A sociedade durará por tempo indeterminado, com início no dia de
hoje.

3.º

A sociedade tem por objecto actividades logísticas. Transporte e
movimentação de mercadorias. Processamento e tratamento de dados
informáticos. Prestação de serviços de gestão.

A sociedade vai ter a sua sede no Centro Comercial Vila Franca
Centro, loja 109, freguesia e concelho de Vila Franca de Xira.
1  A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelhos limítrofes.
2  Poderá também a gerência, abrir ou extinguir delegações, filiais,
sucursais e agências em território nacional ou estrangeiro.

6.º

4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e nos demais
bens e valores constantes da escrituração, é de 5000 euros, e
corresponde à quota de igual valor nominal, pertencente ao único sócio
Peter Hahn.

O objecto social consiste em comércio a retalho de ferramentas e
utensílios diversos, duplicação de chaves e impressão rápida.

5.º

7.º
A gerência e administração da sociedade, com ou sem remuneração,
conforme deliberado pelo único sócio, fica a cargo deste que desde já
fica nomeado gerente, sendo necessária e suficiente a sua assinatura
para obrigar a sociedade.
8.º
O gerente e único sócio, pode por sua deliberação nomear ou
destituir outros gerentes.
9.º
O único sócio poderá efectuar prestações suplementares de capital
até ao montante de 50 000 euros.
10.º
O único sócio exerce as competências das assembleias gerais,
devendo as suas decisões, de natureza igual às deliberações da assembleia
geral, ser registadas em acta, assinada pelo sócio.
11.º
O único sócio pode celebrar com a sociedade negócios jurídicos que
sirvam a prossecução do objecto social.

5.º
O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro, já
entrado na caixa social é de 5000 euros, e corresponde a uma única
quota de 5000 euros, pertencente ao sócio Paulo Manuel Nunes
Martins.
6.º
A gerência da sociedade pertence ao sócio Paulo Manuel Nunes Martins,
sendo suficiente a sua assinatura para obrigar a sociedade em todos os
seus actos e contratos.
7.º
Os negócios jurídicos que deverão servir à prossecução do objecto
social, entre o único sócio e a sociedade, ficam desde já autorizados.
Está conforme o original.
3 de Dezembro de 2002.  A Primeira-Ajudante, Maria José
Resende Ferreira Santos Costa.
2001239459

CLASSEMIA  DECORAÇÕES, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 4727/000127; identificação de pessoa colectiva n.º 503945234;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 2/010829.
Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o seu capital em
363$, subscrito em dinheiro, e alterou parcialmente o contrato quanto
ao artigo 3.º nos termos seguintes:

12.º
Fica desde já a gerência autorizada a proceder ao levantamento do
capital depositado na agência do Deutsche Bank da Lourinhã, essencial
à instalação e compra de equipamentos para a sociedade.
Está conforme o original.
5 de Dezembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerqueira Reis.
2001495650

3.º
O capital social, integralmente realizado em numerário, é de
5110 euros, representado por duas quotas de 2555 euros, uma de cada
uma das sócias.
Está conforme o original.
18 de Novembro de 2002.  A Primeira-Ajudante, Maria José
Resende Ferreira Santos Costa.
2000292704
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TOMA BAR, L.DA

ALVES & VALE  CONTABILIDADE E CONSULTORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 2355/911031; identificação de pessoa colectiva n.º 502642394;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6 e inscrição n.º 7 ; números e data
da apresentação: 9, 10 e 11/021127.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 4829/000516; identificação de pessoa colectiva n.º 504939696.

Certifico para efeitos de publicação que em relação à sociedade em
epígrafe, foi registado o seguinte:
1  Cessação de funções de gerentes, de Daniel Jorge Rodrigues
Pereira da Silva, e de Alexandra Nunes Oliveira Silva, por renúncia,
em 1 de Agosto de 2002.
2  Designação de gerente, de António José Vicente Pereira, em
16 de Agosto de 2002.
Está conforme o original.

Certifico para efeitos de publicação que em relação à sociedade em
epígrafe, foram depositados os documentos de prestação de contas,
relativas ao ano de 2001.
3 de Dezembro de 2002.  A Ajudante Principal, Alice da
Conceição da Costa Ferreira Lopes.
2000344771

INSIDE  INFORMÁTICA E SISTEMAS
DE DESENVOLVIMENTO DE EMPRESAS, L.DA

6 de Dezembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos.
2000290094

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 3006/940127; identificação de pessoa colectiva n.º 503170348.

MAXIMINO, CARAPINHA E JORGE, L.DA

Certifico para efeitos de publicação que em relação à sociedade em
epígrafe, foram depositados os documentos de prestação de contas,
relativas ao ano de 2001.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 754/760929; identificação de pessoa colectiva n.º 500606366;
inscrições n.os 9 e 10 ; números e data da apresentação: 9 e 10/
021114.

3 de Dezembro de 2002.  A Ajudante Principal, Alice da
Conceição da Costa Ferreira Lopes.
2000344763

Certifico para efeitos de publicação que em relação à sociedade em
epígrafe, foi registado o seguinte:

MAXIMINO, CARAPINHA E JORGE, L.DA

1  Alteração parcial do contrato, quanto aos artigos 4.º (corpo),
e § 1.º e 8.º alínea a) do contrato da sociedade, os quais passaram a
ter a seguinte nova redacção:
4.º
A gerência e administração da sociedade e sua representação em
juízo e fora dele, activa e passivamente, pertence aos sócios, Jaime
Jorge Pereira, José Luís Norte Brardo, João António da Silva Tomás
e José Carlos de Sousa Alves, desde já nomeados gerentes.
§ 1.º Para obrigar validamente a sociedade em todos os seus actos
e contratos, é necessária a assinatura de três gerentes.
8.º
A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer dos sócios, nos
casos seguintes:
a) Por falência ou interdição de um sócio. No caso de morte de um
dos sócios a sua quota ficará a pertencer aos seus herdeiros, devendo
aqueles nomear de entre todos, para representar enquanto a quota se
mantiver indivisa;
2  Alteração parcial do contrato quanto aos artigos 3.º, eliminando
o artigo 9.º, passando o 10.º a 9.º e o 11.º a 10.º, do contrato da
sociedade, os quais passaram a ter a seguinte nova redacção:
ARTIGO 3.º
O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
12 220,53 euros, e corresponde à soma de sete quotas iguais de
1745,09 euros.
ARTIGO 9.º
No caso de dissolução da sociedade, a liquidação far-se-á conforme
os sócios acordarem, e na falta deste acordo, pela adjudicação do activo,
àquele que com obrigação de pagar o passivo, maior vantagem oferecer.
ARTIGO 10.º
As assembleias gerais serão convocadas por carta registada a
endereçar aos sócios com 15 dias de antecedência, excepto nos casos
em que a lei exigir forma diversa de convocação.
O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada,ficou
depositado na pasta respectiva.
Está conforme o original.
6 de Dezembro de 2002.  A Primeira-Ajudante, Maria José
Resende Ferreira Santos Costa.
2000292933

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 754/760929; identificação de pessoa colectiva n.º 500606366;
averbamento n.º 4 à inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 2/000926.
Certifico para efeitos de publicação que em relação à sociedade em
epígrafe, foi registado o seguinte:
1  Cessação de funções de gerente, de Maximino dos Santos
Fonseca, por renúncia, em 16 de Dezembro de 1999.
Está conforme o original.
6 de Dezembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Maria José Resende
Ferreiras Santos Costa.
2000292925

FATELEVA  INDÚSTRIA DE ELEVADORES, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 2983/930915; identificação de pessoa colectiva n.º 500118353.
Certifico para efeitos de publicação que em relação à sociedade em
epígrafe, foram depositados os documentos de prestação de contas,
relativas ao ano de 2001.
3 de Dezembro de 2002.  A Ajudante Principal, Alice da
Conceição da Costa Ferreira Lopes.
2000344801

ALBORCONTA  CONTABILIDADE E CONSULTADORIA, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 3435/951012; identificação de pessoa colectiva n.º 503518379;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 6; números e data
da apresentação: 10 e 11/021021.
Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:
1  Cessação de funções de gerente, de Isabel Alexandra Rodrigues
Tomás por renúncia em 14 de Outubro de 2002, com efeitos a partir
de 15 de Outubro de 2002
2  Designação de gerente, de Hélder Fernando Rodrigues Tomás,
casado, residente na Rua de José Lopes, 6, 2.º, esquerdo, Alverca do
Ribatejo, em 14 de Outubro de 2002.
Está conforme o original.
28 de Outubro de 2002.  A Primeira-Ajudante, Maria José
Resende Ferreira Santos Costa.
2000294980
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SILVA & CAPELA  PLANEAMENTO E CONSTRUÇÃO, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 5775/020703; identificação de pessoa colectiva n.º 506160572;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/020702.
Certifico para efeitos de publicação que entre Manuel Capela
Borralho e Bruno Manuel Ferreira da Silva, e Ana Maria Marques
Coelho, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelos
artigos constantes do seguinte contrato:
Estatutos

CAPÍTULO I
Denominação, sede, objecto, duração e capital
ARTIGO 1.º
1  A sociedade adopta a denominação Silva & Capela 
Planeamento e Construção, L.da e tem a sua sede na Rua dos
Lavadouros, 2, 1.º, A, escritórios 1 e 6, freguesia de Alverca e concelho
de Vila Franca de Xira.
2  A sede da sociedade pode ser deslocada, dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, por simples deliberação dos
gerentes.
ARTIGO 2.º
1  A sociedade tem por objecto a construção, promoção,
reabilitação e gestão de urbanizações, edifícios ou parte deles, bem
como a venda, compra ou arrendamento de bens imóveis, a actividade
de consulta e planeamento urbanístico e direcção e fiscalização de
obras e empreitadas. Pode ainda exercer a actividade de compra de
imóveis para revenda.
2  A sociedade pode adquirir e alienar participações em sociedades
com objecto diferente do referido no número anterior, em sociedades
reguladas por leis especiais, para nomeadamente, formar agrupamentos
complementares de empresas, novas sociedades, consórcios e
associações em participação.
ARTIGO 3.º
O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros, divididos
nas seguintes quotas:
Uma quota de valor nominal de 2500 euros, pertencente ao sócio
Manuel Capela Borralho;
Uma quota de valor nominal de 1250 euros, pertencente à sócia
Ana Maria Marques Coelho;
Uma quota de valor nominal de 1250 euros, pertencente ao sócio
Bruno Manuel Ferreira da Silva.
ARTIGO 4.º
1  Poderão ser exigidas a cada um dos sócios prestações
suplementares de capital, na proporção das respectivas quotas, até ao
montante global de 20 vezes o capital social, desde que assim seja
resolvido em assembleia geral por maior de votos representativos, de
mais de dois terços do capital social.
2  Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, nas condições
que forem fixadas por deliberação dos sócios que representem pelo
menos dois terços do capital social.

CAPÍTULO II
Da gerência e representação da sociedade
ARTIGO 5.º

as contas do exercício e apreciar a actuação dos gerentes, bem como
deliberar, de acordo com o disposto no artigo 11.º, sobre o destino a
dar aos lucros, havendo-os, e a apreciar as matérias que venham a ser
incluídas na respectiva ordem do dia.
2  A assembleia geral reúne extraordinariamente sempre que
convocada por um ou mais gerentes.
3  A convocação das assembleias gerais será feita por carta
registada, dirigida a todos os sócios, e expedida com a antecedência
mínima de 15 dias, salvo nos casos em que a lei exigir outras
formalidades ou nos casos em que se encontrem presentes ou
representados todos os sócios e assim por eles seja deliberado
constituírem-se em assembleia.
ARTIGO 7.º
Qualquer dos sócios poderá fazer-se representar por outro, em
reunião da assembleia geral, ordinária ou extraordinária, mediante
simples carta dirigida à sociedade.

CAPÍTULO IV
Dos sócios e suas quotas
ARTIGO 8.º
1  É livremente consentida a cessão, total ou parcial de quotas
entre sócios e seus ascendentes ou descendentes, seja qual for a forma
de que se revista, bem como a sua divisão.
2  A cessão a terceiros, depende do prévio consentimento da
sociedade, dada dentro do prazo de 60 dias a contar da recepção da
carta registada com aviso de recepção, dirigida à sede social, e da qual
conste o preço e condições de transacção; a sociedade primeiro, e os
sócios depois, gozam do direito de preferência na cessão de qualquer
quota, podendo ainda a sociedade amortizar a quota nos termos do
artigo seguinte:
ARTIGO 9.º
1  A sociedade poder amortizar quotas verificando-se algum dos
seguintes casos:
a) Verificando-se a hipótese prevista no n.º 2 do artigo anterior;
b) Quando a quota for objecto de penhor, arresto ou qualquer
procedimento cautelar e ainda quando venha ou possa vir a estar
sujeita a arrematação ou adjudicação judicial;
c) Havendo acordo com o seu titular.
2  O preço de amortização será fixado anualmente por
deliberação dos sócios que representem pelo menos 80 por cento do
capital social da sociedade na assembleia geral ordinária realizada nos
termos do n.º 1 do artigo 6.º, ou em conformidade, com as regras
supletivas da lei na hipótese de falta de deliberação nos termos aqui
previstos.

CAPÍTULO V
Disposições diversas
ARTIGO 10.º
1  O exercício social coincide com o ano civil, terminando o
primeiro exercício em 31 de Dezembro de 2002.
2  O balanço e conta de resultados fechar-se-ão com referência
a 31 de Dezembro de cada ano, e serão submetidos à apreciação da
assembleia geral ordinária.
ARTIGO 11.º
Nos lucros líquidos apurados anualmente uma parte será destinada
ao fundo de reserva legal ou a outros fundos especiais e a parte restante
será distribuída pelos sócios na proporção das suas quotas, de acordo
com o que vier a ser decidido em assembleia geral pelos votos
representativos do mínimo de 80 por cento do capital social.

1  A sociedade é administrada e representada por três gerentes,
eleitos ou designados pela assembleia geral nos termos dos números
seguintes, a quem compete também decidir sobre a remuneração ou
não desse cargo.
2  Os gerentes serão eleitos por deliberação dos sócios, podendo
ser escolhidos entre os sócios ou estranhos à sociedade.
3  Para que a sociedade se considere vinculada, bem como, em
geral, para a representar em juízo ou fora dele, activa ou passivamente,
é necessário e suficiente a intervenção de apenas dois gerentes.

15 de Novembro de 2002.  A Primeira-Ajudante, Maria José
Resende Ferreira Santos Costa.
2000924743

CAPÍTULO III
Da assembleia geral

BRITATEJO  BRITAS DE ALVERCA, L.DA

ARTIGO 6.º
1  Haverá uma reunião da assembleia geral todos os anos, em
data não posterior a 30 de Março, para decidir, aprovar ou modificar

Está conforme o original.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 1752/880222; identificação de pessoa colectiva n.º 501398800;
inscrição n.º 19; número e data da apresentação: 20/020401.
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Certifico que a sociedade em epígrafe,e alterou parcialmente o
contrato quanto ao artigo 3.º nos termos seguintes:
ARTIGO 3.º
O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
99 759,58 euros, encontrando-se dividido nas seguintes quotas: uma
no valor nominal de 88 786,03 euros, pertencentes à sócia Heim 
Construções e Obras Públicas, L.da, outra no valor nominal de
5985,57 euros, pertencente à sócia Gebr. Heim Baugesellschaft mbH,
e outra no valor nominal de 4987,98 euro, pertencente à sócia Karl
Heim GmgH & Co. KG.
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ARTIGO 7.º
A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, ou quando for incluída
em massa falida.
O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.
Está conforme o original.
4 de Dezembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos.
2000293026

Está conforme o original.
18 de Novembro de 2002.  A Primeira-Ajudante, Maria José
Resende Ferreira Santos Costa.
2000920624

ACESSOMATIC  COMÉRCIO, COMPONENTES
PNEUMÁTICOS, HIDRÁULICOS E ELÉCTRICOS, L.DA

SOCIEDADE DE MÁRMORES E CANTARIAS CENTRAL
VILAFRANQUENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 4371/981231; identificação de pessoa colectiva n.º 504444417;
inscrição n.º 12; números e data da apresentação: 6 e 7/020902.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 268/600912; identificação de pessoa colectiva n.º 500997071;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 8/020708.

Certifico para efeitos de publicação que em relação à sociedade em
epígrafe, foi registado o reforço de capital de 10 000 para
21 000 euros, tendo em consequência, alterado o artigo 3.º (corpo),
do contrato de sociedade, o qual, passa a ter a seguinte nova redacção:

Certifico que a sociedade em epígrafe, alterou parcialmente o
contrato quanto ao artigo 4.º, nos termos seguintes:
4.º
O capital social, integralmente realizado, é de 5037,86 euros,
representado por três quotas, sendo: uma de 4539,06 euros da sócia
Francisca Rosa Vilela Vinagre; duas de 249,40 euros, uma de cada um
dos sócios, Aureliano Hélder Vilela Vinagre e de Maria do Rosário
Vilela Vinagre Lopes Cardoso.
Está conforme o original.
18 de Novembro de 2002.  A Primeira-Ajudante, Maria José
Resende Ferreira Santos Costa.
2000294484

MANUEL HENRIQUES RIBEIRO
SOCIEDADE CONSTRUÇÕES, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 5879/020927; identificação de pessoa colectiva n.º 506334031;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 16/021128.
Certifico para efeitos de publicação que em relação à sociedade em
epígrafe, foi registado o seguinte:
1  Aumento do capital de 5000 para 5100 euros.
2  Alteração parcial do contrato, quando aos artigos 1.º, 3.º, 4.º
n.º1, 5.º e aditado o 7.º, os quais passam a ter a seguinte nova redacção:
ARTIGO 1.º
1  A sociedade adopta a firma Manuel Henriques Ribeiro 
Sociedade Construções, L.da
ARTIGO 3.º
O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de
5100 euros, dividido em duas quotas:
 Uma do valor nominal de 5000 euros, pertencente ao sócio,
Manuel Francisco Henriques Ribeiro, e
 Outra no valor nominal de 100 euros, pertencente à sócia Maria
de Lurdes Silva Martins Ribeiro.
ARTIGO 4.º
1  A gerência e a representação da sociedade, competem a sócios
e a não sócios, com ou sem remuneração, conforme for deliberado
em assembleia geral, estando já nomeado gerente o sócio, Manuel
Francisco Henriques Ribeiro.
ARTIGO 5.º
A cessão de quotas a não sócios, depende do consentimento da
sociedade que terá o direito de preferência, o qual de seguida, se defere
ao sócio não cedente.

ARTIGO 3.º
O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
21 000 euros, dividido em três quotas iguais, do valor nominal de
7000 euros, pertencente uma a cada um dos sócios.
O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.
Está conforme o original.
4 de Dezembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos.
2000294778

ALVERSAÚDE  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 5941/021127; identificação de pessoa colectiva n.º 506305546;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 15/021127.
Certifico para efeitos de publicação que entre João Mário Pestana
Figueira e Idalina Maria Pereira da Silva Pestana Figueira, foi
constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelos artigos constantes
do seguinte contrato:
ARTIGO 1.º
1  A sociedade adopta a firma ALVERSAÚDE  Prestação de
Serviços Médicos, L.da
2  A sociedade tem a sua sede na Praceta das Ordenações
Afonsinas, lote 20, rés-do-chão, direito, freguesia de Alverca do
Ribatejo, concelho de Vila Franca de Xira.
3  Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo 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 na prestação de serviços médicos.
ARTIGO 3.º
O capital social é de 10 000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais, do
valor nominal de 5000 euros, cada uma e uma de cada sócio.
ARTIGO 4.º
1  A gerência da sociedade, compete aos gerentes, sócios ou não,
a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remunerada,
conforme aí for deliberado.
2  Para vincular a sociedade, é suficiente a intervenção de um
gerente.
3  Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios.
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ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades reguladas por
leis especiais, ou em agrupamentos complementares de empreasas.
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 de sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis,
imóveis ou direitos, celebrar contratos de arrendamento e locação
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.
27 de Novembro de 2002.  A Primeira-Ajudante, Maria José
Resende Ferreira Santos Costa.
2000293034

ENGOMADORIA DA BOLONHA, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 5938/021122; identificação de pessoa colectiva n.º 506360121;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/021122.
Certifico que entre Irene Maria Gonçalves Teixeira; Ana Maria
Pedroso da Costa Abreu e Neli Gonçalves Teixeira Besteiro foi
constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelos artigos constantes
do seguinte contrato:
ARTIGO 1.º
1  A sociedade adopta a firma Engomadoria da Bolonha, L.da
2  A sociedade tem a sua sede na Praceta de Vítor Hugo, loja 3,
freguesia de Póvoa de Santa Iria, concelho de Vila Franca de Xira.
3  Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo 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 lavandaria, engomadoria.
ARTIGO 3.º
O capital social é de 5001,00 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas iguais, do
valor nominal de 1667,00 euros cada uma e uma de cada sócio.
ARTIGO 4.º
1  A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não,
a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remunerada
conforme aí for deliberado.
2  Para vincular a sociedade é 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 sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu, em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.
ARTIGO 6.º
A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.
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 móveis,
imóveis ou direitos, celebrar contratos de arrendamento e locação

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.
27 de Novembro de 2002.  A Primeira-Ajudante, Maria José
Resende Ferreira Santos Costa.
2000292984

JACINTO ANTÓNIO JORGE
IMÓVEIS E CONSTRUÇÕES, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula n.º 5910/
021028; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/021028.
Certifico que entre Jacinto António Jorge e Maria Adelaide de
Assunção Soares Jorge foi constituída a sociedade em epígrafe que se
rege pelos artigos constantes do seguinte contrato:
1.º
1  A sociedade adopta a firma Jacinto António Jorge  Imóveis
e Construções, L.da e tem a sua sede social na Quinta do Morgado,
lote 72, freguesia de Póvoa de Santa Iria, concelho de Vila Franca de
Xira, e durará por tempo indeterminado a partir de hoje.
§ único. Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser
deslocada, no mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
poderão ser criadas sucursais, filiais ou outras formas locais de
representação no país.
2.º
A sociedade tem por objecto a actividade de compra e venda de
imóveis e construção.
3.º
O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000,00 euros, e corresponde a soma de duas quotas, uma no valor
nominal de 4500,00 euros em nome do sócio Jacinto António Jorge
e outra no valor nominal de 500,00 euros em nome da sócia Maria
Adelaide de Assunção Soares Jorge.
4.º
A gerência da sociedade dispensada de caução e com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral fica a cargo
do sócio Jacinto António Jorge o qual fica desde já nomeado gerente.
§ único. A sociedade obriga-se com a assinatura do gerente.
5.º
Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos que ela carecer
em condições a definir em assembleia geral, bem como prestações
suplementares até ao triplo do capital social.
6.º
A divisão e cessão de quotas é permitida entre os sócios mas, a
cessão a estranhos carece do consentimento da sociedade, sendo
reservado à sociedade em primeiro lugar, o direito de preferência e
em segundo lugar aos sócios não cedentes.
7.º
A sociedade e os seus sócios poderão constituir mandatários nos
termos e de harmonia com o disposto no Código das Sociedades.
Disposição transitória
Sem prejuízo do disposto no artigo 5.º do Código das Sociedades
Comerciais, consideram-se adquiridos e ratificados os direitos e
obrigações emergentes de todos os negócios jurídicos que sejam
celebrados em nome da sociedade pelo gerente que a vincula, nos
termos do contrato, a partir da data da sua constituição e antes de
efectuado o seu registo.
Está conforme o original.
3 de Dezembro de 2002.  A Primeira-Ajudante, Maria José
Resende Ferreira Santos Costa.
2000920543

SEAG  COMPONENTES METÁLICOS, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 4339/981117; identificação de pessoa colectiva n.º 504285173;
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averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 11 e 12/021203.

pertencente ao sócio José Manuel Madeiras e outra de 12 469,95 euros,
pertencente à sócia Maria Adelaide da Silva Pereira Madeiras.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe foi alterado o
artigo 4.º do contrato de sociedade, o qual passou a ter a seguinte nova
redacção:
ARTIGO 4.º

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

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 9975,96 euros
e é formado por duas quotas iguais, de valor nominal de 4987,98 euros
cada, pertencentes uma a cada um dos sócios, Joaquim Henrique do Carmo
Seabra e Maria Adelaide Serralheiro Velez Pereira Seabra.
Certifico ainda que em relação à sociedade em epígrafe foi averbada
a deslocação da sede para Quinta da Figueira, 6, C, lugar e freguesia
do Sobralinho, concelho de Vila Franca de Xira.
O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.
Está conforme o original.
3 de Dezembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Maria José Resene
Ferreira Santos Costa.
2000344593

Está conforme o original.
5 de Dezembro de 2002.  A Primeira-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos.
2000292160

JOMIPAL  COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉCTRICO, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira.
Matrícula n.º 3617/960801; identificação de pessoa colectiva
n.º 503733598; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 8/
021122.
Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi alterado o
artigo 3.º, do contrato de sociedade, o qual passa a ter a seguinte nova
redacção:
ARTIGO 3.º

MUNDOSOLAR  ENERGIAS RENOVÁVEIS, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 4344/981120; identificação de pessoa colectiva n.º 504285130;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data
das apresentações: 3 e 4/021203.
Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi registado o
seguinte:
1  Cessação de funções de gerente de Manuel Novo de Oliveira,
por destituição em 6 de Novembro de 2002.
2  Designação de gerente de Sónia Filipa da Silva Oliveira em
6 de Novembro de 2002.
Está conforme o original.
3 de Dezembro de 2002.  A Primeira-Ajudante, Maria José
Resende Ferreira Santos Costa.
2000344526

LOGIPORTUGAL  TRANSPORTES INTERNACIONAIS,
UNIPESSOAL, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 5306/010628; identificação de pessoa colectiva n.º 501705864;
inscrição n.º 13; número e data da apresentação: 2/021016.
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:
ARTIGO 3.º
O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
249 398,95 euros, pertencente à sócia Transportes Gutierrez, S. A.
O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.
Está conforme o original.
3 de Dezembro de 2002.  A Primeira-Ajudante, Maria José
Resende Ferreira Santos Costa.
2000925979

DROGARIA FORTINTAS DE ADELAIDE & ADELAIDE, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 1279/830706; identificação de pessoa colectiva n.º 501622888;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 9/021122.

O capital é de 9975,96 euros, está integralmente realizado e
correspondendo à soma das seguintes quotas: uma de 4987,98 euros
pertencente ao sócio António da Graça Gonçalves Marquês; e outra
de 4987,98 euros pertencente a António Almeida Rodrigues.
O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.
Está conforme o original.
5 de Dezembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos.
2000292178

TOPOCOTA  GABINETE TÉCNICO DE TOPOGRAFIA,
UNIPESSOAL, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira.
Matrícula n.º 3273/950209; identificação de pessoa colectiva
n.º 503440531; inscrição n.º 12; número e data da apresentação: 12/021106.
Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuada
alteração total do contrato de sociedade, o qual passa a ter a seguinte
nova redacção:
ARTIGO 1.º
1  A sociedade adopta a firma TOPOCOTA  Gabinete Técnico
de Topografia, Unipessoal, L.da
2  A sociedade tem a sua sede na Rua de 25 de Abril, 35, 6.º,
freguesia e concelho de Vila Franca de Xira.
ARTIGO 2.º
O objecto da sociedade consiste em gabinete de topografia,
levantamentos topográficos, medições e cálculo de áreas, implantações de terrenos e edifícios, serviços de pesquisas e protecção por
conta de terceiros.
ARTIGO 3.º
O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000,00 euros e corresponde à única quota titulada em nome do
sócio.
ARTIGO 4.º
A gerência da sociedade é exercida pelo sócio que desde já fica
nomeado gerente, bastando a sua intervenção para obrigar a sociedade
em todos os actos de gestão e representação.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi alterado o
artigo 4.º, do contrato de sociedade, os qual passou a ter a seguinte
nova redacção:
ARTIGO 34.º

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

O capital é de 24 939,90 euros, está integralmente realizado, e
corresponde à soma das seguintes quotas: uma de 12 469,95 euros

3 de Dezembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos.
2000350941

Está conforme o original.
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CHASASEC, EMPRESA DE LAVANDARIA
E ENGOMADORIA, L.DA

MAIVAR  EMPRESA DE INVESTIMENTOS URBANOS,
CONSTRUÇÕES E REALIZAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 5661/020305; identificação de pessoa colectiva n.º 505536528;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 9 e 10/021129.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 1006/801231; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2; número e
data da apresentação: 14/021128.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi registado o
seguinte:
1  Cessação de funções da gerente de Ângela Maria Vilela de Deus
Oliveira Ladislau, por renúncia em 4 de Novembro de 2002.
2  Designação de gerente Sara Silveira de Magalhães Mesquita de
Almeida Costa em 4 de Novembro de 2002.
Está conforme o original.
4 de Dezembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos.
2000344348

RODILUX  DISTRIBUIDOR DE TINTAS E ACESSÓRIOS, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 3797/970318; identificação de pessoa colectiva n.º 503977209;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 13/021129.
Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi alterado o
artigo 3.º, do contrato de sociedade, o qual passa a ter a seguinte nova
redacção:
ARTIGO 3.º
O capital é de 9975,96 euros, está integralmente realizado e
corresponde à soma das seguinte quotas: uma de 4987,98 euros
pertencente ao sócio José Manuel Madeira; e outra de 4987,98 euros
pertença de Maria Adelaide da Silva Pereira Madeira.
O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.
Está conforme o original.
3 de Dezembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos.
2000293018

LARUTAN  GÁS-INSTALAÇÕES, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 3455/951130; identificação de pessoa colectiva n.º 503561550;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 6/021128.
Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi registado o
aumento de capital de 400 000$ para 1 002 410$ tendo, em
consequência sido alterados os seus artigos 3.º e 5.º os quais passaram
a ter a seguinte nova redacção:
3.º
O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000,00 euros e corresponde à soma de três quotas: uma no valor
nominal de 3000,00 euros pertencente ao sócio José Nunes da Silva
e duas iguais no valor nominal de 1000,00 euros cada, pertencentes
uma a cada um dos sócios Carla Maria Oliveira da Silva e Sérgio Manuel
Oliveira da Silva.
5.º
A gerência e administração da sociedade, com ou sem remuneração,
conforme for deliberado em assembleia geral, será exercida pelos sócios
José Nunes da Silva já gerente, Carla Maria Oliveira da Silva e Sérgio
Manuel Oliveira da Silva, desde já nomeados gerentes, sendo suficiente
a assinatura de um gerente para obrigar a sociedade em todos os seus
actos e contratos.
O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.
Está conforme o original.
3 de Dezembro de 2002.  A Primeira-Ajudante, Maria José
Resende Ferreira Santos Costa.
2000292941

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi registado o
seguinte:
Cessação de funções de gerente de Maria de Lurdes Nunes Peres
por destituição em 15 de Março de 2002.
Está conforme o original.
4 de Dezembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos.
2000292950

BROTHERS TORRÃO  COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 5942/021128; identificação de pessoa colectiva n.º 506316700;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/021128.
Certifico que entre Jorge Manuel da Piedade Arcanjo Torrão e
Maria João da Piedade Arcanjo Torrão Garcia, foi constituída a
sociedade em epígrafe que se rege pelos artigos constantes do seguinte
contrato:
ARTIGO 1.º
A sociedade adopta a firma BROTHERS TORRÃO  Comércio
de Vestuário, L.da
ARTIGO 2.º
1  A sociedade tem a sua sede na Rua de José Sousa Nazareth,
MJT, loja frente em Alverca do Ribatejo, freguesia de Alverca do
Ribatejo, concelho de Vila Franca de Xira.
2  Por deliberação da gerência a sociedade pode mudar a sua sede
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, sem o
consentimento da assembleia geral.
3  Mediante deliberação da assembleia geral a sociedade pode abrir
filiais, sucursais, dependências, escritórios ou outra forma de
representação social em qualquer local no país ou no estrangeiro onde
quer que convenha à prossecução e desenvolvimento do seu objecto.
ARTIGO 3.º
1  O objecto social consiste no exercício de comércio a retalho
de vestuário para adultos, bebés e crianças.
2  A sociedade pode adquirir participações em quaisquer
sociedades, com objecto igual ou distinto do acima referido, em
sociedades reguladas por lei especial ou participar em agrupamentos
complementares de empresas e em agrupamentos europeus de interesse
económico, bem como fazer parte de quaisquer associações.
ARTIGO 4.º
O capital social integralmente realizado em dinheiro e de
5000,00 euros, corresponde à soma de duas quotas iguais de
2500,00 euros, pertencente uma a cada um dos sócios.
ARTIGO 5.º
1  A divisão e cessão de quotas ou suas partes é livre entre os
sócios.
2  A cessão total ou parcial de quotas quando feita a terceiros
depende do consentimento prévio da sociedade.
3  Se a sociedade der o seu consentimento, os restantes sócios
tem o direito de preferência, nos termos gerais, na aquisição da quota,
ou parte da quota, objecto da cessão.
ARTIGO 6.º
A gerência e representação da sociedade em juízo e fora dele, activa
ou passivamente fica a cargo de ambos os sócios Jorge Manuel da
Piedade Arcanjo Torrão e Maria João da Piedade Arcanjo Torrão
Garcia, desde já nomeados gerentes, sendo necessária a intervenção
de ambos os gerentes para obrigar a sociedade.
ARTIGO 7.º
Os gerentes não podem obrigar a sociedade em negócios estranhos
à mesma com letras de favor e negócios similares.
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ARTIGO 8.º
As assembleias gerais são convocadas por carta registada com aviso
de recepção, com pelo menos 15 dias de antecedência.
Está conforme o original.
4 de Dezembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos.
2000290299

LUÍS M. R. SANCHES, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 1884/890307; identificação de pessoa colectiva n.º 502119322;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/021127.
Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi registado o
seguinte:
1  Cessação de funções de gerente de Luís Manuel Ramos Sanches,
por renúncia em 1 de Outubro de 2002.
Está conforme o original.
2 de Dezembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos.
2000350887

LUÍS M. R. SANCHES, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 1884/890307; identificação de pessoa colectiva n.º 502119322;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 4/020830.
Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi alterado o
artigo 3.º, do contrato de sociedade, o qual passa a ter a seguinte nova
redacção:
ARTIGO 3.º
O capital social é de 29 927,88 euros, está integralmente realizado
correspondente à soma das seguintes quotas: uma quota do valor
nominal de 7481,97 euros e outra quota no valor de 12 469,95 euros,
pertencentes ao sócio Luís Manuel Ramos Sanches e uma quota
nominal de 2493,99 euros e outra quota no valor de 7481,97 euros
pertencentes, à sócia Ana do Rosário de Brito Romão Ramos Sanches.
O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.
Está conforme o original.
3 de Dezembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos.
2000926134

T. B.  CONSULTORES CONTABILIDADE E GESTÃO, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 3715/961210; identificação de pessoa colectiva n.º 503788422;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/021122.
Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe foi averbada a
deslocação da sede para a Praceta de D. Álvaro Vaz de Almada, lote 10,
escritório 2-E, freguesia de Alverca do Ribatejo, concelho de Vila
Franca de Xira.
O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.
Está conforme o original.
2 de Dezembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos.
2000292976
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe foi registado o
aumento de capital de 1 000 000$ para 1 002 410$ tendo, em
consequência sido alterado o artigo 3.º o qual passa a ter a seguinte
nova redacção:
ARTIGO 3.º
O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000,00 euros e corresponde à soma de duas quotas, uma no valor nominal
de 3000,00 euros pertencente ao sócio António Carlos Machado de
Oliveira e outra no valor nominal de 2000,00 euros pertencente à sócia
Margarida Maria Mendes Taborda da Conceição Oliveira.
O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.
Está conforme o original.
26 de Novembro de 2002.  A Primeira-Ajudante, Maria José
Resende Ferreira Santos Costa.
1000171179

PLANO FRONTAL  LABORATÓRIO PROTÉSICO, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 3942/970919; identificação de pessoa colectiva n.º 503992003;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 26/200326.
Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi registado o
aumento de capital de 400 000$ para 1 002 410$ tendo, em
consequência sido alterado o seu artigo 3.º o qual passa a ter a seguinte
nova redacção:
3.º
O capital social integralmente realizado em numerário é de
5000,00 euros, dividido por três quotas, sendo uma de 2500,00 euros,
do sócio Manuel Eugénio Craveiro Cabaço; outra de 2250,00 euros
da sócia Ana Paula Casquinha Moreira Cabaço e uma de 250,00 euros,
do sócio Valentim João Grazina Fernandes das Candeias.
O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.
Está conforme o original.
3 de Dezembro de 2002.  A Primeira-Ajudante, Maria José
Resende Ferreira Santos Costa.
1000171178

MOREIRA, LUÍS, FILOMENA & PADIEIRA, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 1129/820330; identificação de pessoa colectiva n.º 501261486;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 4/011109.
Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi registado o
reforço de capital de 1 000 000$ para 1 002 410$, tendo em
consequência alterado o seu artigo 4.º, do contrato de sociedade, o
qual passa a ter a seguinte nova redacção:
ARTIGO 4.º
O capital social, integralmente realizado é de 5000,00 euros e é
formado por três quotas, duas de 2000,00 euros cada, e pertence uma
a cada um dos sócios; Maria Filomena Sousa Moreira Rodrigues e
Carlos Manuel Sobral Rodrigues, uma de valor nominal de
1000,00 euros e pertence a Moreira, Luis, Filomena & Padieira, L.da
O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.
Está conforme o original.
2 de Dezembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos.
1000171206

HIPERCAMPISMO  COMÉRCIO E INDÚSTRIA
PARA CAMPISMO, L.DA

ANIVETE  ALIMENTAÇÃO RACIONAL PARA ANIMAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 2593/921026; identificação de pessoa colectiva n.º 502882395;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 4/20020102.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 505/680718; identificação de pessoa colectiva n.º 500021759;
inscrição n.º 18; número e data da apresentação: 5/011205.
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Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi registado o
reforço de capital de 200 000 000$ para 200 482 000$, tendo em
consequência alterado o seu artigo 4.º, do contrato de sociedade, o
qual passa a ter a seguinte nova redacção:
ARTIGO 4.º
O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
1 000 000,00 euros, representado por 200 000 acções, do valor
nominal de 5,00 euros cada uma, nominativas ou ao portador.
O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.
Está conforme o original.
3 de Dezembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos.
1000171209

MUNDOSOLAR  ENERGIAS RENOVÁVEIS, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 4344/981120; identificação de pessoa colectiva n.º 504285130;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 2/011015.
Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi registado o
aumento de capital de 400 000$ para 1 002 410$ tendo, em
consequência sido alterado o seu artigo 4.º o qual passa a ter a seguinte
nova redacção:
ARTIGO 4.º
O capital social, integralmente realizado é de 5000,00 euros e é
formado por três quotas, uma de valor nominal de 3750,00 euros
pertencente a Manuel Novo de Oliveira, uma de 625,00 euros
pertencente a Maria Helder Nunes da Silva de Oliveira e uma de valor
nominal de 625,00 euros pertencente a Sónia Filipe da Silva Oliveira.
O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.
Está conforme o original.
3 de Dezembro de 2002.  A Primeira-Ajudante, Maria José
Resende Ferreira Santos Costa.
1000171212

O FORNO DA QUINTA  FABRICO DE PASTELARIA
E AFINS, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 3192/941026; identificação de pessoa colectiva n.º 503333280;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 5; números e data
das apresentações: 19 e 20/011017.
Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi registado o
seguinte:
1  Cessação de funções de gerente Carminda de Jesus Jorge Lopes,
por renúncia em 28 de Novembro de 1996.
2  Alteração parcial do contrato, quanto aos artigos 4.º e 5.º, os
quais passam a ter a seguinte nova redacção:
4.º
O capital social integralmente realizado em numerário é de
2 000 000,00 euros, representado por duas quotas de 1 000 000$, uma
de cada um dos sócios.
5.º
A gerência da sociedade, a sua representação em juízo e fora dele,
quer activa quer passivamente, fica a cargo da sócia Albertina dos
Reis Ferreira Canderias, desde já nomeada gerente, a ainda do sócio
José Camilo Candeias, já nomeado gerente.
Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é
suficiente a assinatura de qualquer um dos gerentes.
O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.
Está conforme o original.
5 de Dezembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos.
1000171214

PARAFIX  EMPRESA DE FERRAGENS E FIXAÇÕES, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 2334/910912; identificação de pessoa colectiva n.º 502621974;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 5/011030.
Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe foi registado o
aumento de capital de 400 000$ para 1 002 410$, tendo em
consequência sido alterado o seu artigo 4.º o qual passa a ter a seguinte
nova redacção:
ARTIGO 4.º
O capital social, integralmente realizado é de 5000,00 euros, e é
formado por duas quotas iguais de valor nominal de 2500,00 euros
cada e pertencente uma a cada um dos sócios Jorge Manuel da Piedade
Costa e Rodolfo Costa.
O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.
Está conforme o original.
3 de Dezembro de 2002.  A Primeira-Ajudante, Maria José
Resende Ferreira Santos Costa.
1000171215

VERDENAVE  AGÊNCIA DE NAVEGAÇÃO, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 4827/000512; identificação de pessoa colectiva n.º 503939897;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 1/021129.
Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe foi registado o
aumento de capital de 5 000 000$ para 5 012 050$ tendo, em
consequência sido alterado o seu artigo 3.º o qual passa a ter a seguinte
nova redacção:
ARTIGO 3.º
1  O capital social é de 25 000,00 euros e corresponde à soma
das seguintes quotas: uma no valor nominal de 6250,00 euros,
pertencente ao sócio Fernando Manuel Jorge da Silva Alho; uma no
valor nominal de 6250,00 euros, pertencente à sócia Ana Paula Vieira
Rodrigues; uma no valor de 12 500,00 euros pertencente em comum
ao sócio Manuel Carlos Borrego da Silva e suas filhas Ana Catarina
de Almeida e Silva e Ana Alexandra Pais de Almeida e Silva, sem
determinação de parte ou direito.
2  Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante de duas vezes o valor nominal da quota de
cada sócio.
O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.
Está conforme o original.
3 de Dezembro de 2002.  A Primeira-Ajudante, Maria José
Resende Ferreira Santos Costa.
2000293050

SANTIAGO BARREDA  ARQUITECTURA,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 5664/020307; identificação de pessoa colectiva n.º 506050769;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/020307.
Certifico que Santiago Angel Perez Barreda, constituiu a sociedade
em epígrafe que se rege pelos artigos constantes do seguinte contrato:
ARTIGO 1.º
1  A sociedade adopta a firma Santiago Barreda  Arquitectura,
Sociedade Unipessoal, L.da, tem a sua sede na Estrada Nacional n.º 10,
Edifício Pratagi, bloco 4, 2.º esquerdo, em Alverca, e durará por tempo
indeterminado.
2  Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ainda
criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de representação,
no território nacional ou no estrangeiro.
ARTIGO 2.º
O objecto da sociedade consiste em projectos de arquitectura,
urbanismo, engenharia, consultadoria, gestão de obras e empreendi-
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mentos, representação de soluções técnicas especiais, compra e venda
de imóveis, prestação de serviços nas áreas conexas.
ARTIGO 3.º

1740-(67)

4000,00 euros do sócio João Gonçalves, uma de 500,00 euros do sócio
Jorge Gomes da Cruz e uma de 500,00 euros do sócio Daniel Tavares
Gonçalves.

1  O capital social é de 5000,00 euros e corresponde à soma da
quota única do sócio Santiago Angel Perez Barreda, integralmente
subscrito e realizado em dinheiro.
2  Ao sócio poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante de 25 000,00 euros.
3  Depende da deliberação do sócio a celebração de contratos de
suprimentos.
ARTIGO 4.º

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

1  A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete ao sócio único que, desde
já, fica nomeado gerente.
2  Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos é necessária a intervenção de um gerente.
3  Por deliberação da gerência, poderão ser nomeados gerentes e
procuradores, nos termos da lei.

PORTALEGRE

ARTIGO 5.º

Está conforme o original.
3 de Dezembro de 2002.  A Primeira-Ajudante, Maria José
Resende Ferreira Santos Costa.
1000171174

CRATO

PADARIA IDEAL DO CRATO, L.DA
Conservatória do Registo Comercial do Crato. Matrícula n.º 8/780626;
identificação de pessoa colectiva n.º 500765839.

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

Certifico que foram depositadas na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas dos anos de 1999, 2000 e 2001.

Disposição transitória

25 de Novembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Maria Ermelinda
Gonçalves Monteiro Santos.
2001358130

A gerência 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 imóveis ou direitos, mesmo antes do
seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos praticados
pela gerência, nesse período, logo que definitivamente matriculada.
Pelo outorgante foi dito ainda que não é titular de qualquer outra
sociedade unipessoal.
Está conforme o original.
2 de Dezembro de 2002.  Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.)
1000171177

A. J. RAPOSO & FILHO, L.DA

Conferida, está conforme o original.

AGROPATORRAS  EXPLORAÇÃO AGROPECUÁRIA, L.DA
Conservatória do Registo Comercial do Crato. Matrícula n.º 99/
011009; identificação de pessoa colectiva n.º 505411245.
Certifico que foram depositadas na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2001.
Conferida, está conforme o original.
25 de Novembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Maria Ermelinda
Gonçalves Monteiro Santos.
2001358164

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 2793/930705; identificação de pessoa colectiva n.º 503080977;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 8/011130.

ELVAS

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe foi registado o
aumento de capital de 3 000 000$ para 3 007 230$ tendo, em
consequência sido alterado o seu artigo 4.º o qual passa a ter a seguinte
nova redacção:
ARTIGO 4.º

Conservatória do Registo Comercial de Elvas. Matrícula n.º 1118/
20000330; identificação de pessoa colectiva n.º 504899233;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 4/20021126.

O capital social integralmente realizado é de 15 000,00 euros e é
formado por uma quota do valor nominal de 7500,00 euros pertencente
ao sócio António João Raposo, e duas quotas iguais do valor nominal
de 3750,00 euros cada, e pertence uma a cada um dos sócios, Custódia
Maria Carrega Raposo e Luís Filipe Carrega Raposo.

Certifico que para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, com relação à sociedade em epígrafe,
foi registado o seguinte acto:
Redenominação do capital.
Tendo em consequência sido alteado o artigo 3.º do pacto social, o
qual fica com a seguinte redacção:

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.
Está conforme o original.
4 de Dezembro de 2002.  A Primeira-Ajudante, Maria José
Resende Ferreira Santos Costa.
1000171176

SOJONIA  MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, UNIPESSOAL, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 4401/990202; identificação de pessoa colectiva n.º 504699300;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 30/011227.
Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe foi registado o
aumento de capital de 1 000 000$ para 1 002 410$, tendo, em
consequência sido alterado o seu artigo 3.º o qual passa a ter a seguinte
nova redacção:
3.º
O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000,00 euros e corresponde à soma de três quotas: uma de

MÁRMOELVAS  MÁRMORES E GRANITOS ELVENSES, L.DA

ARTIGO 3.º
O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
24 939,90 euros e é formado por duas quotas iguais, de valor nominal
de 12 469,95 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios
Joaquim José Ferreira Generoso e Emília do Carmo Banza Teixeira.
O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.
3 de Dezembro de 2002.  A Ajudante, Maria Catarina Virtuosa
Mourato Coelho Pires Pernas.
2001310650

PONTE DE SOR

FERROCARRIL, CONSTRUÇÃO VIAS FERROVIÁRIAS, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Sor. Matrícula n.º 424;
identificação de pessoa colectiva n.º 503569399; inscrição n.º 14;
número e data da apresentação: 1/20021119.
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Certifico que em referência à sociedade em epígrafe que foi
efectuado o seguinte acto de registo:
Inscrição n.º 14; apresentação n.º 1/20021119.
Facto: alteração parcial do contrato com reforço de capital e
redenominação.
Artigo alterado: 3.º
Capital: reforçado com 2410$ por incorporação de reserva legal
na proporção das quotas dos sócios, passa para 5000,00 euros.
Sócios e quotas:
a) GESTIOR  SGPS, S. A., com quatro quotas no valor de
1400,00 euros, 1000,00 euros e 1500,00 euros cada uma;
b) Francisco Martinho Reis Narciso, com uma quota de
100,00 euros.

Certifico que Abílio José Correia Pimenta e Maria Carla de
Magalhães Pimenta Neves Pereira, foram nomeados gerentes, por
deliberação de 3 de Setembro de 2002.

O texto actualizado do contrato na sua redacção actualizada, ficou
depositada na pasta respectiva.

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 1388/
010809; identificação de pessoa colectiva n.º 502890398; inscrição
n.º 17; número e data da apresentação: 23/020305.

Está conforme.
28 de Novembro de 2002.  A Conservadora, Anabela Guerra
Garcia Oliveira.
2001792409

Está conforme o original.
28 de Outubro de 2002.  O Segundo-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira.
2001708343

CONSTRUTORA DA FERRARIA, L.DA
Sede: Juía, Santa Marinha de Lodares, Lousada

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi transformada
em sociedade anónima que se rege pelo seguinte contrato:
Estatutos da sociedade

CARAPETA & FILHOS  SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

CAPÍTULO I
Identificação

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Sor. Matrícula
n.º 353; identificação de pessoa colectiva n.º 503092681;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: 2/20021119.

A sociedade adopta a forma de sociedade anónima e a denominação
Construtora da Ferraria, S. A.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi efectuado
o seguinte acto de registo:
Averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; apresentação n.º 2/20021119 
A sócia Carapeta e Filhos, L.da alterou a firma para PROMORAIL 
Tecnologias de Caminhos de Ferro, S. A.
O texto actualizado do contrato na sua redacção actualizada, ficou
depositada na pasta respectiva.
Está conforme.
28 de Novembro de 2002.  A Conservadora, Anabela Guerra
Garcia Oliveira.
2001792310

SODIGIL  DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Sor. Matrícula n.º 377;
identificação de pessoa colectiva n.º 503092681; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 4; número e data da
apresentação: 2/20021119.
Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi efectuado
o seguinte acto de registo:
Facto: alteração parcial do contrato com reforço do capital e
redenominação.
Artigo alterado: 3.º
Capital: reforçado com 2410$ em dinheiro pelos sócios na
proporção das respectivas quotas, passa por redenominação para
5000,00 euros.
Sócios e quotas: Maria José Nogueira Bento Ferreira Manata, com
uma quota de 4500,00 euros; e Carlos Alberto de Jesus Manata com
uma quota de 500,00 euros.
O texto actualizado do contrato na sua redacção actualizada, ficou
depositada na pasta respectiva.
Está conforme.
29 de Novembro de 2002.  A Conservadora, Anabela Guerra
Garcia Oliveira.
2001792328

PORTO
LOUSADA

EMPRESA AGRÍCOLA E IMOBILIÁRIA DE GRADES, L.DA
Sede: Grades, Vilar do Torno e Alentém, Lousada
Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 132/
820510; identificação de pessoa colectiva n.º 501260153; inscrição
n.º 12; número e data da apresentação: 10/020913.

ARTIGO 1.º

ARTIGO 2.º
1  A sociedade que durará por tempo indeterminado, tem a sua
sede no lugar de Juía, freguesia de Santa Marinha de Lodares, concelho
de Lousada.
2  O conselho de administração poderá, sem necessidade de
deliberação da assembleia geral, transferir a sede social para outro local
dentro do mesmo concelho ou concelhos limítrofes, ou criar agências,
sucursais, filiais ou outras formas locais de representação, nos termos
previstos na lei.
ARTIGO 3.º
A sociedade tem por objecto a construção civil, urbanizações e
compra e venda de imóveis, projecto, execução, construção e
montagem de stands para feiras, exposições e congressos e outros
serviços de apoio à organização de eventos. Projectos e execução de
obras de remodelação e decoração de espaços comerciais e privados.

CAPÍTULO II
Capital social
ARTIGO 4.º
1  O capital social integralmente subscrito e realizado pelos
accionistas é de 500 000,00 euros e é representado por 100 000 acções
com o valor nominal de 5,00 euros cada uma.
2  As acções incorporam-se em títulos de 1, 5, 10, 100, 500,
1000 e 10 000 acções.
3  Os títulos representativos das acções são nominativos ou ao
portador, registados ou não, e reciprocamente convertíveis, dentro
dos limites e nas condições legalmente estabelecidas.
4  A conversão de acções e a divisão ou concentração de títulos,
bem como a alteração do respectivo regime serão efectuadas pela
sociedade a requerimento e a expensas do accionista interessado.
ARTIGO 5.º
1  A sociedade poderá emitir acções preferenciais sem voto e
acções preferenciais remíveis, nas condições que a assembleia geral
vier a definir.
2  A sociedade pode emitir títulos de dívida legalmente
permitidos, designadamente obrigações, incluindo as convertíveis em
acções ordinárias, tituladas ou escriturais, cabendo à assembleia geral
a fixação das respectivas condições.
ARTIGO 6.º
A sociedade poderá, por deliberação do conselho de administração
e sem necessidade de autorização da assembleia geral, adquirir e deter
acções e obrigações próprias dentro dos limites e sob as condições
impostas por lei.
ARTIGO 7.º
Os accionistas gozam de direito de preferência na subscrição de
acções para aumento de capital social, na proporção daquelas que
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possuírem à data do exercício do seu direito, satisfazendo-se os pedidos
superiores ao número de acções proporcional àquelas de que for titular
na medida que resultar de um ou mais rateios excedentários.
ARTIGO 8.º
1  Pode a assembleia geral deliberar a amortização de acções nos
seguintes casos:
a) A pedido do seu titular;
b) Quando tenham sido penhoradas, dadas de penhor, arrestadas ou
apreendidas em qualquer processo judicial;
c) Em caso de falência ou insolvência do titular.
2  Aplica-se à amortização regulada neste artigo o disposto na
lei, podendo a assembleia geral fixar o pagamento da contrapartida
da amortização em prestações mensais.
ARTIGO 9.º
A assembleia geral pode deliberar que sejam exigidas aos accionistas
prestações acessórias, fixando os elementos essenciais da obrigação e
especificando se devem ser efectuadas onerosa ou gratuitamente.

d) Aquisição, alienação ou oneração de quaisquer móveis ou imóveis,
incluindo estabelecimentos comerciais, viaturas e participações noutras
sociedades, ainda que com objecto diverso.
2  O conselho de administração pode delegar em um ou mais dos
seus membros a competência e os poderes de gestão dos negócios
sociais nos termos que entender convenientes.
ARTIGO 16.º
1  A sociedade obriga-se pela intervenção de:
a) Presidente do conselho de administração, por si só;
b) Dois administradores;
c) Um administrador delegado, dentro dos limites da delegação;
d) Um administrador e um mandatário;
e) Um ou dois mandatários, consoante deliberação do conselho de
administração;
f) Um administrador ou um mandatário, em todos os actos de mero
expediente.
ARTIGO 17.º

CAPÍTULO III
Órgãos sociais

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único e um suplente
que devem ser revisores oficiais de contas ou sociedades de revisores
oficiais de contas.

ARTIGO 10.º

CAPÍTULO IV
Disposições gerais

1  São órgãos da sociedade a assembleia geral, o conselho de
administração e o fiscal único.
2  Os órgãos sociais são eleitos pela assembleia geral por
mandatos que podem ir de um ano até ao limite máximo de quatro
anos civis.
ARTIGO 11.º
1  A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com
direito a voto, nos termos do n.º 4 deste artigo que possuam acções
averbadas em seu nome no livro de registo da sociedade, ou que nela
as tenham depositadas, ou ainda façam prova desse depósito em
instituição de crédito, com a antecedência mínima de cinco dias sobre
a data da reunião.
2  As assembleias gerais serão convocadas pelo presidente, nos
termos da lei, através de publicações ou, no caso de as acções serem
todas nominativas, por meio de carta registada expedida com, pelo
menos, 21 dias de antecedência relativamente à data designada para a
reunião.
3  Os accionistas poderão fazer-se representar na assembleia geral
nos termos previstos na lei, emitindo, para o feito, simples carta
mandadeira dirigida ao presidente da mesa da assembleia geral.
4  A cada grupo de 100 acções corresponde um voto.
ARTIGO 12.º
A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente e um
secretário, accionistas ou não, cabendo ao secretário a substituição do
presidente nas suas ausências ou impedimentos, podendo qualquer deles
ser escolhido fora do âmbito dos accionistas.

ARTIGO 18.º
1  Os resultados líquidos apurados no balanço anual da sociedade
terão a aplicação que a assembleia geral determinar, deduzindo as verbas
que por lei tenham de destinar-se à constituição ou reforço de fundos
de reserva.
2  A distribuição de dividendos poderá ser inferior a metade do
lucro distribuível do exercício.
ARTIGO 19.º
1  A sociedade dissolve-se nos termos e situações previstas na lei.
2  A liquidação da sociedade reger-se-á pelas disposições da lei e
destes estatutos e pelas deliberações da assembleia geral.
ARTIGO 20.º
Para todos os litígios que oponham a sociedade aos accionistas,
seus herdeiros ou representantes, emergentes ou não destes estatutos,
fica estipulado o foro da comarca da sede da sociedade, com expressa
renúncia a qualquer outro.
Foi depositado o texto completo do contrato de sociedade, na pasta
respectiva.
Está conforme o original.
29 de Novembro de 2002.  O Segundo-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira.
2001708963

ARTIGO 13.º
As remunerações dos titulares dos órgãos sociais serão fixadas por
uma comissão de vencimentos a eleger pela assembleia geral.
ARTIGO 14.º
1  A sociedade possui um conselho de administração composto
por três ou cinco membros efectivos, um dos quais será nomeado
presidente pela assembleia geral, aos quais competem todos os poderes
de direcção, gestão e representação activa e passiva da sociedade.
2  A administração será sempre dispensada de prestação de caução,
salvo deliberação em sentido diverso da assembleia geral.
3  O conselho de administração reunirá sempre que for do interesse
para a gestão normal da sociedade por convocatória de qualquer um
dos seus membros.
ARTIGO 15.º
1  São conferidos ao conselho de administração os mais amplos
poderes de gestão e direcção da sociedade, designadamente:
a) Representação da sociedade em juízo ou fora dele activa e
passivamente;
b) Contrair empréstimos sob qualquer forma em instituição de
crédito;
c) Constituir mandatários para a prática de determinados actos,
definindo a extensão dos respectivos mandatos;

ARIA  MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA
Sede: Lugar do Alto da Rainha, Figueiras, Lousada
Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 1646/
021030; identificação de pessoa colectiva n.º 505932008; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 12/021030.
Certifico que entre Armanda Isabel Pinto Taipa Pereira Fernandez
e marido António José Fernandez Fernandez, casados em comunhão
de adquiridos, Ricardo Jorge Pereira Fernandez e Maria Inês Pereira
Fernandez, solteiros, menores, foi constituída a sociedade em epígrafe
que se rege pelo seguinte contrato:
1.º
A sociedade adopta a firma ARIA  Mediação de Seguros, L.da
2.º
1  A sua sede é no lugar do Alto da Rainha, freguesia de Figueiras,
concelho de Lousada.
2  A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como poderá instalar e
manter sucursais e outras formas de representação social.
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3.º

A sociedade tem por objecto a mediação de seguros.

ARTIGO 2.º
O objecto da sociedade consiste na construção civil e obras públicas.

4.º

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de 5000,00 euros e está dividido em quatro quotas, duas de igual valor
nominal de 2000,00 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios
Armanda Isabel Pinto Taipa Pereira Fernandez e António José
Fernandez Fernandez, e outras duas de igual valor nominal de
500,00 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Ricardo
Jorge Pereira Fernandez e Maria Inês Pereira Fernandez.

1  O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000,00 euros, dividido em duas quotas iguais, do valor nominal de
2500,00 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.
2  Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante global de 10 vezes o capital social.
3  Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.
ARTIGO 4.º

5.º
Os sócios poderão deliberar, por acordo unânime que lhes sejam
exigidas prestações suplementares até ao valor global de 50 000,00 euros.
6.º
1  A administração e representação da sociedade, fica afecta à
sócia Armanda Isabel Pinto Taipa Pereira Fernandez e António José
Fernandez Fernandez, desde já nomeados gerentes.
2  Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos,
é necessária e suficiente a assinatura de um gerente.
3  Para transmissão da carteira de seguros por acto entre vivos
é necessário o consentimento dos sócios.

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 necessária a assinatura de dois gerentes.
3  A remuneração da gerência poderá consistir, total ou
parcialmente, em participação nos lucros da sociedade.
ARTIGO 5.º
A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

7.º

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas é livre entre sócios. A cessão de quotas a
estranhos carece do consentimento da sociedade, a qual tem direito
de preferência em primeiro lugar, cabendo este direito em segundo
lugar aos sócios não cedentes.

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

8.º
A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Por acordo do seu titular;
b) Penhora, arresto ou qualquer outra forma de apreensão judicial
da quota;
c) Por falência ou insolvência do seu titular; e
d) Quando o respectivo titular deixar de comparecer ou de se fazer
representar nas assembleia gerais por mais de três anos consecutivos.
A quota amortizada poderá figurar no balanço como tal, bem como
poderão, posteriormente por deliberação dos sócios serem criadas uma
ou mais quotas destinadas a serem alienadas a um ou a algum dos sócios
ou a terceiros.
O valor da amortização será sempre e em todos os casos o valor
nominal da quota.
10.º
A morte, interdição ou inabilitação de qualquer dos sócios não
implicará, necessariamente a dissolução da sociedade, podendo esta
continuar com o representante do interdito, inabilitado ou dos
herdeiros do falecido, caso não optem por partilhar a quota.
Está conforme o original.

ARTIGO 7.º
A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio quando esta
for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída em
massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei, for cedida
sem consentimento da sociedade.
ARTIGO 8.º
Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.
Está conforme o original.
21 de Novembro de 2002.  O Segundo-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira.
2001708785

TÁXI PAULO FERREIRA & RIBEIRO, L.DA
Sede: Rua de Luís de Camões, sem número de polícia, Boim,
Lousada

22 de Novembro de 2002.  O Segundo-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira.
2001708670

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 1651/
021107; identificação de pessoa colectiva n.º 506362680; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 19/021107.

MANUEL & SÓNIA  CONSTRUÇÕES, L.DA

Certifico que entre Paulo Jorge Marques Ferreira e esposa Sara
Manuela da Silva Ribeiro, casados em comunhão de adquiridos, foi
constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

Sede: Almeida, Caíde de Rei, Lousada
Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 1648/
020910; identificação de pessoa colectiva n.º 506152480; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 8/020910.
Certifico que entre Nelson Manuel Pinto de Mesquita e Sónia
Fernanda Pinto de Mesquita, ambos solteiros, maiores, constituíram
a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:
ARTIGO 1.º
1  A sociedade adopta a firma Manuel & Sónia  Construções, L.da
2  Tem a sua sede no Lugar de Almeida, freguesia de Caíde de
Rei, concelho de Lousada.
3  Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e
serem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 1.º
A sociedade adopta a firma Táxi Paulo Ferreira & Ribeiro, L.da e
vai ter a sua sede na Rua de Luís de Camões, sem número de polícia,
da freguesia de Boim, do concelho de Lousada.
§ 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 forma de
representação social em território nacional ou no estrangeiro.
ARTIGO 2.º
O seu objecto consiste em transportes públicos de aluguer em
veículos automóveis ligeiros de passageiros, transporte em táxi.
ARTIGO 3.º
O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000,00 euros, dividido em duas quotas iguais de 2500,00 euros,
pertencentes uma a cada um dos sócios.
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ARTIGO 4.º

ARTIGO 3.º

1  A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambos os sócios que
desde já são nomeados gerentes.
2  Para validamente obrigar e representar a sociedade em todos
os actos e contratos é suficiente a assinatura de um gerente.

1  O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000,00 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente a ela sócia.
2  Poderá ser exigida à sócia prestações suplementares de capital
até ao montante global de 50 vezes o capital social.

ARTIGO 5.º

ARTIGO 4.º

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

1  A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
decidido pela sócia, fica afecta a ela sócia que desde já é nomeada
gerente.
2  Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos é suficiente a assinatura de um só gerente.

ARTIGO 6.º
A cessão de quotas a favor de estranhos, depende do consentimento da
sociedade, gozando esta em primeiro lugar e os restantes sócios não cedentes
em segundo lugar, do direito de preferência na respectiva aquisição.
Está conforme o original.
21 de Novembro de 2002.  O Segundo-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira.
2001708840

COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ESTORES SILVESTRE, L.DA
Sede: Cruzeiro, Nespereira, Lousada
Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 1190/
000719; identificação de pessoa colectiva n.º 504852469;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data
das apresentações: 10 e 11/021009.
Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, Joaquim Ribeiro
Silvestre cessou as funções de gerente, em 9 de Outubro de 2002, por
renúncia, o capital social foi aumentado em mais 49 500,00 €, em
dinheiro, subscrito pelos sócios na proporção das suas quotas e foi
alterado o contrato, passando o artigo 3.º e n.º 2 do artigo 4.º a terem
a seguinte redacção:
ARTIGO 3.º
O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
60 000,00 euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
30 000,00 euros, pertencente uma a cada um dos sócios.
ARTIGO 4.º
2  Para validamente obrigar e representar a sociedade em todos
os seus actos e contratos é suficiente a assinatura de um gerente.
Foi depositado o texto completo do contrato de sociedade, na pasta
respectiva.
Está conforme o original.
21 de Novembro de 2002.  O Segundo-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira.
2001708939

PAÇOS DE FERREIRA

UNISAPI  CONFECÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 2014/021112; identificação de pessoa colectiva n.º 506173054;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/021112.
Certifico que, Isabel Maria de Sousa Pinto, divorciada, constituiu a
sociedade em epígrafe que se rege pelos seguintes artigos:
ARTIGO 1.º
1  A sociedade adopta a firma UNISAPI  Confecções,
Unipessoal, L.da
2  Tem a sua sede no lugar da Igreja, freguesia de Carvalhosa,
concelho de Paços de Ferreira.
3  A gerência poderá deslocar a sede social para outro local do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.
ARTIGO 2.º
O seu objecto consiste na confecção e comércio de têxteis, vestuário
e acessórios de moda.

ARTIGO 5.º
A sócia única fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.
ARTIGO 6.º
A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades
quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades reguladas
por leis especiais e em agrupamentos complementares de empresas.
Está conforme o original.
2 de Dezembro de 2002.  O Conservador, Alexandre Leite Soares.
1000170680

SERRALHARIA ARTÍSTICA  D. J. M. MENDES,
UNIPESSOAL, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 2016/021119; identificação de pessoa colectiva n.º 506388018;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 18/021119.
Certifico que, Domingos José Moreira Mendes, casado com Maria
Fernanda Lopes da Costa, na comunhão de adquiridos, constituiu a
sociedade em epígrafe que se rege pelos seguintes artigos:
ARTIGO 1.º
A sociedade adopta a firma Serralharia Artística  D. J. M. Mendes,
Unipessoal, L.da, com sede na Rua dos Tamanqueiros, 132, freguesia
de Freamunde, concelho de Paços de Ferreira.
§ único. Por simples decisão do sócio único, a gerência da sociedade
poderá transferir a sua sede para outro local do mesmo concelho ou
para concelhos limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais, sucursais
ou qualquer outra forma de representação social.
ARTIGO 2.º
O seu objecto consiste em serviços de serralharia artística.
ARTIGO 3.º
1  O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro
é de 5000,00 euros, representado por uma quota de igual valor
nominal, pertencente ao sócio.
2  O sócio poderá efectuar prestações suplementares de capital
até 10 vezes o capital social.
ARTIGO 4.º
A administração da sociedade, remunerada ou não pertence ao sócio
que desde já é nomeado gerente, ou a quaisquer outros gerentes que
venham a ser nomeados em assembleia geral, sendo suficiente a
assinatura de um gerente para obrigar a sociedade em todos os seus
actos e contratos.
ARTIGO 5.º
O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade que sirvam a prossecução do seu objecto.
ARTIGO 6.º
A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades
quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades reguladas
por leis especiais e em agrupamentos complementares de empresas.
Está conforme o original.
2 de Dezembro de 2002.  O Conservador, Alexandre Leite Soares.
1000170679
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AUTO CALVÁRIO  COMÉRCIO E REPARAÇÃO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 985/950630; identificação de pessoa colectiva n.º 503440728;
data da apresentação: 020627.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2001.
Está conforme.
5 de Dezembro de 2002.  O Conservador, Alexandre Leite Soares.
1000171392

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2001.
Está conforme.
5 de Dezembro de 2002.  O Conservador, Alexandre Leite Soares.
1000171367

INDÚSTRIA DE MOBILIÁRIO  MOREIRA & MENDES, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1601/010206; identificação de pessoa colectiva n.º 505302098;
data da apresentação: 20020627.
Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2001.
Está conforme.
5 de Dezembro de 2002.  O Conservador, Alexandre Leite Soares.
1000171371

MÓVEIS ABREU  COMÉRCIO DE MÓVEIS, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 516/880609; identificação de pessoa colectiva n.º 501991760;
data da apresentação: 020627.
Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2001.
Está conforme.
O Conservador, Alexandre Leite Soares.

1000171380

TRIMOBILIÁRIA  IMOBILIÁRIA, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 910/940606; identificação de pessoa colectiva n.º 503203726;
data da apresentação: 20020627.
Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2001.
Está conforme.
5 de Dezembro de 2002.  O Conservador, Alexandre Leite Soares.
1000171383

MARQUES & MEIRELES, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1370/990616; identificação de pessoa colectiva n.º 504375474;
data da apresentação: 020627.
Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2001.
Está conforme.
5 de Dezembro de 2002.  O Conservador, Alexandre Leite Soares.
1000171390

OPETREC  OPERAÇÕES E SERVIÇOS, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 869/930929; identificação de pessoa colectiva n.º 503059560;
data da apresentação: 20020627.
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AUTO REPARADORA MOURA, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 239/791114; identificação de pessoa colectiva n.º 500892210;
data da apresentação: 20020627.
Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2001.
Está conforme.
5 de Dezembro de 2002.  O Conservador, Alexandre Leite Soares.
1000171358

PAREDES

CHT  PERITAGENS E RESOLUÇÃO DE SINISTROS, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2935/
021125; identificação de pessoa colectiva n.º 506185699; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 1/021125.
Certifico que entre José Augusto de Freitas Vasconcelos, casado com
Otelinda Alves Ribeiro, em comunhão de adquiridos; e Amílcar
Fernando Granjo dos Santos, casado com Maria Isabel Santos Almeida,
em comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe
que se rege pelo teor do seguinte contrato:
ARTIGO 1.º
A sociedade adopta a firma CHT  Peritagens e Resolução de
Sinistros, L.da, tem a sua sede na Rua do Dr. José Barbosa Leão, 75,
da freguesia de Castelões de Cepêda, concelho de Paredes.
§ único. Por simples deliberação da gerência poderá a sede social
ser transferida dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como criar ou encerrar filiais, agências ou outras formas locais
de representação.
ARTIGO 2.º
A sociedade tem por objecto a peritagem e resolução de sinistros.
ARTIGO 3.º
O capital social, realizado em dinheiro, é de 5000,00 euros, está
dividido em duas quotas iguais do valor nominal de 2500,00 euros,
cada, pertencendo uma a cada um dos sócios, José Augusto de Freitas
Vasconcelos e Amílcar Fernando Granjo dos Santos.
ARTIGO 4.º
1  A gerência social e a sua representação em juízo e fora dele,
activa e passivamente, fica afecta a sócios ou a não sócios, com ou
sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral.
2  Ficam desde já nomeados gerentes os sócios José Augusto de
Freitas Vasconcelos e Amílcar Fernando Granjo dos Santos.
3  Para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e contratos,
é necessária a assinatura conjunta de dois gerentes.
4  Em ampliação dos poderes normais a gerência poderá:
a) Comprar, trocar e vender veículos automóveis, outros móveis e
imóveis para e da sociedade;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais para a sociedade, bem
como alterar ou rescindir os respectivos contratos;
c) Adquirir por trespasse qualquer estabelecimento comercial ou
industrial;
d) Celebrar contratos de locação financeira; e
e) Confessar, desistir e transigir em juízo.
ARTIGO 5.º
É livre a cessão de quotas entre sócios, porém a favor de estranhos
carece do consentimento da sociedade a qual em primeiro lugar e os
sócios não cedentes, em segundo lugar, têm direito de preferência.

N.º 20  24 de Janeiro de 2003

DIÁRIO DA REPÚBLICA  III SÉRIE

1740-(73)

ARTIGO 6.º

ARTIGO 4.º

Os lucros, depois de retiradas as importâncias necessárias para o
fundo de reserva legal, terão o destino que a assembleia geral deliberar.

A gerência social, remunerada ou não conforme for deliberado em
assembleia geral, será exercida pelo sócio António de Sousa, já nomeado
gerente.

ARTIGO 7.º
As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas registadas,
com aviso de recepção, dirigidas aos sócios com a antecedência
mínima de 15 dias, salvo os casos para que a lei prescreva formalidades
especiais de convocação.
Está conforme.
2 de Dezembro de 2002.  A Ajudante Principal, Arminda
Nogueira Ribeiro Freire de Sousa.
2001665598

ARTIGO 7.º
Serão admitidas prestações suplementares, por deliberação dos
sócios, até ao montante de 300 000,00 euros.
Mais certifico que em relação à mesma sociedade foi registada a
designação, em 25 de Novembro de 2002, de Sara Alexandra Rocha
de Sousa, para gerente da mesma, nos termos do n.º 2 do artigo 6.º do
Decreto-Lei n.º 38/99, de 6 de Fevereiro.
Foi depositado na pasta respectiva o texto completo do contrato
alterado, na sua redacção actualizada.

IBERPAINEL  COMPONENTES PARA A INDÚSTRIA
DE MOBILIÁRIO, L.DA

Está conforme.

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 1593/
960909; identificação de pessoa colectiva n.º 503712590; data da
apresentação: 021202.
Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos referentes à prestação de contas do exercício
do ano de 2001.
Está conforme.
6 de Dezembro de 2002.  A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Costa Nunes.
2001665644

RUMICA  INDÚSTRIA DE MADEIRAS E DERIVADOS, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 1472/
950831; identificação de pessoa colectiva n.º 503481912; data da
apresentação: 021203.
Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos referentes à prestação de contas do exercício
do ano de 2001.
Está conforme.
6 de Dezembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Maria Alzira
Ribeiro da Costa Pinheiro.
2001294549

SERRAÇÃO PROGRESSO DE VANDOMA, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 676/
860318; identificação de pessoa colectiva n.º 501649417; data da
apresentação: 021203.
Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos referentes à prestação de contas do exercício
do ano de 2001.
Está conforme.
6 de Dezembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Maria Alzira
Ribeiro da Costa Pinheiro.
2001294697

2 de Dezembro de 2002.  A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Costa Nunes.
2001665636

TRANSTAXI DA ESTAÇÃO, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 116/
680918; identificação de pessoa colectiva n.º 501070583; inscrição
n.º 10; número e data da apresentação: 9/021129.
Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
designação, em 28 de Novembro de 2002, de Arlindo Marques Pereira,
para gerente da mesma.
Está conforme.
2 de Dezembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Costa Nunes.
2001665741

ORIANTRE  CONTABILIDADE E CONSULTADORIA
FISCAL, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2938/
021129; identificação de pessoa colectiva n.º 506368793; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 6/021129.
Certifico que entre Ana Maria Barbosa Soares, divorciada, Renata
Filipa Barbosa Soares Nogueira, Ana Carolina Barbosa Soares Nogueira
e António Pedro Barbosa Soares Nogueira, solteiros, menores, foi
constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo teor do seguinte
contrato:
ARTIGO 1.º
A sociedade adopta a firma ORIANTRE  Contabilidade e
Consultadoria Fiscal, L.da, e tem a sua sede na Rua do Dr. José Leite
Vasconcelos, 24, fracção F, freguesia de Madalena, concelho de
Paredes.
§ único. A gerência poderá transferir a sede para outro local dentro
do mesmo concelho ou de concelhos limítrofes, bem como poderá
criar sucursais, filiais ou outras formas de representação social em
território nacional ou no estrangeiro.
ARTIGO 2.º
O objecto social consiste em serviços de contabilidade, consultadoria
fiscal, económica, financeira e administrativa de apoio a empresas.

TERRA VERDE  TRANSPORTES, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2932/
951219; identificação de pessoa colectiva n.º 503557870; inscrição
n.º 9 e inscrição n.º 10; números e data das apresentações: 1 e 2/
021127.
Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi registada a
alteração dos artigos 1.º, n.º 1, 4.º e 7.º do seu contrato que passaram
a ter as seguinte redacções:
ARTIGO 1.º
1  A sociedade tem a firma Terra Verde  Transportes, L. ,
com sede na Rua de Ponte do Ribeiro, freguesia de Baltar, concelho
de Paredes.
da

ARTIGO 3.º
O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000,00 euros e está dividido em quatro quotas, uma do valor
nominal de 7000,00 euros pertencente à sócia Ana Maria Barbosa
Soares e três iguais do valor nominal de 1000,00 euros pertencentes
uma a cada um dos restantes sócios.
ARTIGO 4.º
1  A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo da sócia Ana Maria Barbosa
Soares que desde já é nomeada gerente.
2  Para validamente representar e obrigar a sociedade em todos
os seus actos e contratos, é suficiente a assinatura de um gerente.
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ARTIGO 5.º

ARTIGO 8.º

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

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 6.º
A cessão de quotas a favor de estranhos depende do consentimento
da sociedade que terá sempre o direito de preferência o qual de seguida
se defere aos sócios não cedentes.
Está conforme.
2 de Dezembro de 2002.  A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Costa Nunes.
2001665903

MIL NÚMEROS  CONTABILIDADE E CONSULTORIA
DE GESTÃO, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2936/
021126; identificação de pessoa colectiva n.º 506357384; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 2/021126.

Está conforme o original.
2 de Dezembro de 2002.  A Ajudante Principal, Arminda
Nogueira Ribeiro Freire de Sousa.
2001665750

CÂNDIDA GOMES & ISABEL NUNES, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2937/
021127; identificação de pessoa colectiva n.º 506202119; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 5/021127.
Certifico que entre Cândida Augusta Reis da Silva Gomes,
divorciada, e Isabel Maria Dias Nunes, casada com Paulo Eduardo
Branco da Silva, em separação de bens, foi constituída a sociedade em
epígrafe que se rege pelo teor do seguinte contrato:
ARTIGO 1.º

Certifico que entre Amândio Mariano da Silva Guimarães, casado
com Maria Madalena da Silva Reis, em comunhão de adquiridos;
Margarida Maria Oliveira da Rocha e Sousa, casada com Diamantino
João da Silva e Sousa, em comunhão de adquiridos; e Francisco José
de Lima Gomes, casado com Maria Manuela Alves Rocha Lima, em
comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe que
se rege pelo teor do seguinte contrato:

A sociedade adopta a firma Cândida Gomes & Isabel Nunes, L.da, e tem
a sua sede no lugar da Boavista, freguesia de Vilela, concelho de Paredes.
§ único. 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 forma de representação social, em
território nacional e estrangeiro.

ARTIGO 1.º

O seu objecto consiste na comercialização de mobiliário e artigos de
decoração. Importação e exportação.

1  A sociedade adopta a firma MIL NÚMEROS  Contabilidade
e Consultoria de Gestão, L.da
2  Tem a sua sede no Lugar da Costa, freguesia de Recarei,
concelho de Paredes.
3  Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e
serem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.
ARTIGO 2.º
O objecto da sociedade consiste em contabilidade, consultoria para
os negócios e a gestão.
ARTIGO 3.º
1  O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5100,00 euros, dividido em duas quotas iguais, do valor nominal de
1700,00 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.
2  Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante global do décuplo do capital social.
3  Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.
ARTIGO 4.º
1  A gerência da sociedade, dispensada de caução, remunerada ou
não, conforme for deliberado em assembleia geral, fica afecta a todos
os sócios que desde já são nomeados gerentes.
2  Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos é suficiente a assinatura de um gerente.
3  A remuneração da gerência poderá consistir, total ou
parcialmente, em participação nos lucros da sociedade.
ARTIGO 5.º
A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.
ARTIGO 6.º
A cessão e a divisão de quotas a não sócios depende do
consentimento da sociedade que terá sempre o direito de preferência,
o qual, de seguida, se defere aos sócios não cedentes.
ARTIGO 7.º
A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio quando esta
for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída em
massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei, for cedida
sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 2.º

ARTIGO 3.º
1  O capital social integralmente subscrito em dinheiro é de
30 000,00 euros, e está dividido em duas quotas iguais, do valor
nominal de 15 000,00 euros, pertencentes uma a cada uma das sócias.
2  O capital encontra-se realizado apenas em 50%, tendo cada
sócia realizado metade da sua quota. A restante metade deverá ser
realizada no prazo de três anos.
3  Às sócias poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até 100 vezes o capital social.
4  Depende da deliberação das sócias a celebração de contratos
de suprimentos.
ARTIGO 4.º
1  A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambas as sócias que
desde já, são nomeadas gerentes.
2  Para validamente representar e obrigar a sociedade em todos
os seus actos e contratos, são necessárias as assinaturas de dois gerentes.
3  A remuneração da gerência poderá consistir, total ou
parcialmente, em participação nos lucros da sociedade.
ARTIGO 5.º
A cessão de quotas a favor de estranhos, depende do consentimento
da sociedade, gozando esta em primeiro lugar e os restantes sócios
não cedentes em segundo lugar, do direito de preferência, na respectiva
aquisição.
ARTIGO 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 cedida
sem consentimento da sociedade.
ARTIGO 7.º
Aos lucros líquidos anuais, depois de deduzida a parte destinada a
reserva legal, será dado o destino que for deliberado em assembleia
geral.
ARTIGO 8.º
A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu, em sociedades reguladas por
leis especiais e em agrupamentos complementares de empresas.
Está conforme.
2 de Dezembro de 2002.  A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Costa Nunes.
2001665849
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PAPELARIA CARAVELA, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 1776/
980121; identificação de pessoa colectiva n.º 504045318;
averbamento n.º 1 e averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 4; números e data das apresentações: 11, 12 e 13/021129.
Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi registada a
cessação de funções, em 29 de Novembro de 2002, dos gerentes
Maximino de Freitas Barbosa e António Jorge da Silva Nogueira, por
renúncia.
Mais certifico que os artigos 2.º e 4.º n.º 1 do pacto da mesma foram
alterados tendo ficado com a seguinte redacção:
ARTIGO 2.º
O objecto da sociedade consiste na exploração de centro de cópias,
comércio a retalho de artigos de papelaria, jornais e revistas.
ARTIGO 4.º
1  A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme vier a
ser deliberado em assembleia geral, pertence à sócia Helena Fernanda
Silva Ribeiro Nogueira, ora nomeada gerente.
Foi depositado na pasta respectiva o texto completo do contrato
alterado, na sua redacção actualizada.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi registada a
cessação de funções, em 8 de Outubro de 2002, dos gerentes Carlos
Soares da Silva, Sónia Maria Carvalho Nunes de Matos e Luís Augusto
Moreira Franco Barbosa Machado, por renúncia, tendo ainda sido
alteradas as redacções dos artigos 4.º e 6.º que passaram a ter as
seguintes redacções:
4.º
O capital social, integralmente realizado, é de 99 759,58 euros e
está dividido em duas quotas, sendo uma de 83 134,65 euros e uma de
16 624,93 euros, pertencente à sócia Isabel Maria Oliveira da Cunha.
6.º
1  A gerência social será exercida por quem vier a ser designado
gerente, sendo desde já nomeada a sócia e será remunerada ou não
conforme decisão da assembleia geral.
2  Para obrigar a sociedade em juízo e fora dele, incluindo a sua
vinculação em documentos, actos e contratos que envolvam
responsabilidade, é suficiente a intervenção de um gerente.
Foi depositado na pasta respectiva o texto completo do contrato
alterado, na sua redacção actualizada.
Está conforme.
2 de Dezembro de 2002.  A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Costa Nunes.
2001664419

Está conforme.
2 de Dezembro de 2002.  A Ajudante Principal, Arminda
Nogueira Ribeiro Freire de Sousa.
2001665768

ANTÓNIO MEIRELES  SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2002/
990423; identificação de pessoa colectiva n.º 504311913; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 8/021129.
Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi registada a
designação, em 26 de Março de 2001, dos seguintes órgãos sociais
para o biénio de 2001/2002.
Conselho de administração: presidente  Bernardino Joaquim
Borges Meireles; vogais: Manuel Borges Meireles e Fábio Nardi.
Conselho fiscal: presidente  Arlindo Afonso Nogueira da Silva;
vogais: Luís Vieira Lomelino Velosa, e Velosa Nadais & Associados,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por José
Augusto Nadais de Sousa (revisor oficial de contas n.º 525).
Está conforme.
2 de Dezembro de 2002.  A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Costa Nunes.
2001665725

C. T. S. P.  CONTROLE TÉCNICO SANITÁRIO
DE PORTUGAL, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2053/
990719; identificação de pessoa colectiva n.º 504410610; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 3/021127.
Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi registada a
designação dos seguintes órgãos sociais para o triénio de 2002/2004:
Presidente e administrador delegado: Pedro César Pinto Ferreira;
administradores efectivos: Sónia Maria Carvalho Nunes de Matos, e
Carlos Soares da Silva; administrador suplente: Luís Augusto Moreira
Franco Barbosa Machado.
Conselho fiscal: presidente  Corina Maria Baptista Oliveira;
vogais efectivos: Manuel Rafael de Sousa Ferreira e José Acácio da
Rocha Ferreira, revisor oficial de contas; vogal suplente: Domingos
Oliveira Santos Silva, revisor oficial de contas.
Data: 15 de Novembro de 2002.
Está conforme.
2 de Dezembro de 2002.  A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Costa Nunes.
2001665660

MÓVEL LUSOFRANCO, L.DA
LUÍS & COUTO  EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.

DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 1613/
961106; identificação de pessoa colectiva n.º 503750948; inscrição
n.º 6; número e data da apresentação: 5/021129.
Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi registada a
designação, em 15 de Outubro de 2002, dos seguintes gerentes: Luís
Manuel de Sousa e Silva, e Maria Arminda Ribeiro do Couto, por um
período de três anos, a contar de 15 de Outubro de 2002.

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 810/
880711; identificação de pessoa colectiva n.º 502007516; inscrição
n.º 6; número e data da apresentação: 1/021126.
Certifico que foi registada a dissolução e liquidação da sociedade em
epígrafe, cujas contas foram aprovadas em 18 de Novembro de 2002.
Está conforme.
2 de Dezembro de 2002.  A Ajudante Principal, Arminda
Nogueira Ribeiro Freire de Sousa.
2001665610

Está conforme.
2 de Dezembro de 2002.  A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Costa Nunes.
2001665717

JARPEL, CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÃO DE RELVADOS
E JARDINS, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2838/
921030; identificação de pessoa colectiva n.º 502859512;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 16, averbamento n.º 2 à inscrição
n.º 14 e inscrição n.º 22; números e data das apresentações: 2, 3 e
4/021129.

ANTÓNIO AUGUSTO AZEVEDO & IRMÃOS, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 495/
810511; identificação de pessoa colectiva n.º 501166122; inscrição
n.º 7; número e data da apresentação: 3/021125.
Certifico que foi registada a dissolução e liquidação da sociedade
em epígrafe, cujas contas foram aprovadas em 26 de Setembro de 2002.
Está conforme.
2 de Dezembro de 2002.  A Ajudante Principal, Arminda
Nogueira Ribeiro Freire de Sousa.
2001665601
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JARDINS DO SOUSA  INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 1941/
981217; identificação de pessoa colectiva n.º 504302620; data da
apresentação: 021204.
Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2001.
Está conforme.
6 de Dezembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Maria Alzira
Ribeiro da Costa Pinheiro.
2001665873

PORTALMÓVEL  INDÚSTRIA DE MOBILIÁRIO, L.

DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2449/
010709; identificação de pessoa colectiva n.º 505446758; data da
apresentação: 021202.
Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos referentes à prestação de contas do exercício
do ano de 2001.
Está conforme.
6 de Dezembro de 2002.  A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Costa Nunes.
2001294778

PENAFIEL

CARVALHO & FERREIRA RIBEIRO, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 647/
901212; identificação de pessoa colectiva n.º 502464763.
Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas
respeitante ao ano de 2001, referente à sociedade em epígrafe.
Conferida, está conforme.
5 de Dezembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Antónia Maria
Cardoso da Silva.
1000171167

BORGES & SANTOS, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 984/
950124; identificação de pessoa colectiva n.º 503338141.
Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas
respeitante ao ano de 2001, referente à sociedade em epígrafe.
Conferida, está conforme.
5 de Dezembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Antónia Maria
Cardoso da Silva.
1000171166

SINOP  SOCIEDADE DE INFRAESTRUTURAS
E OBRAS PÚBLICAS  ANTÓNIO MOREIRA DOS SANTOS, S. A.

A. TRIGUEIRA & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 144/
740222; identificação de pessoa colectiva n.º 500025517.

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 749/
870612; identificação de pessoa colectiva n.º 501840877; data da
apresentação: 021202.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas
respeitante ao ano de 2001, referente à sociedade em epígrafe.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos referentes à prestação de contas do exercício
do ano de 2001.

5 de Dezembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Antónia Maria
Cardoso da Silva.
1000171165

Está conforme.
6 de Dezembro de 2002.  A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Costa Nunes.
2001668244

AGOLÍDIO  CONSTRUÇÕES, L.DA

Conferida, está conforme.

JOSÉ SOARES DE CARVALHO & C.A SUCESSORES, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 100/
671003; identificação de pessoa colectiva n.º 500159955.
Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas
respeitante ao ano de 2001, referente à sociedade em epígrafe.
Conferida, está conforme.

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2181/
000405; identificação de pessoa colectiva n.º 504964771; data da
apresentação: 021202.

5 de Dezembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Antónia Maria
Cardoso da Silva.
1000171164

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos referentes à prestação de contas do exercício
do ano de 2001.

REBOCONORTE 2  COMÉRCIO DE CAMIÕES, L.DA

Está conforme.
6 de Dezembro de 2002.  A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Costa Nunes.
2001294565

RETROTERRA  COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2044/
990630; identificação de pessoa colectiva n.º 504407414; data da
apresentação: 021204.
Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos referentes à prestação de contas do exercício
do ano de 2001.
Está conforme.
6 de Dezembro de 2002.  A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Costa Nunes.
2001665881

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 2336/
20021112; identificação de pessoa colectiva n.º 506277275;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20021112.
Certifico que entre Eduardo Aureliano Monteiro Rodrigues e
Margarida das Neves Araújo Rodrigues, foi constituída a sociedade em
epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:
ARTIGO 1.º
1  A sociedade adopta a firma REBOCONORTE 2  Comércio
de Camiões, L.da
2  Tem a sua sede no lugar de Paradela, freguesia de Sebolido,
concelho de Penafiel.
3  Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
serem criadas ou encerradas sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.
ARTIGO 2.º
O objecto da sociedade consiste no comércio de veículos
automóveis, peças e acessórios, sucata e serviços de reboque,
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incluindo a prestação de serviços em pronto-socorro. Comércio,
importação, exportação e representação de camiões, suas peças e
acessórios. Manutenção e reparação de veículos automóveis, incluindo
camiões.
ARTIGO 3.º
1  O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
100 000 euros, dividido em duas quotas iguais, do valor nominal de
50 000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.
2  Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.
3  Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante global de 10 vezes o capital social.
ARTIGO 4.º

1740-(77)

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas
respeitante ao ano de 2001, referente à sociedade em epígrafe.
Conferida, está conforme.
5 de Dezembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Antónia Maria
Cardoso da Silva.
1000171161

LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA  FIEL DENTE, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 1236/
970522.
Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas
respeitante ao ano de 2001, referente à sociedade em epígrafe.

1  A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a ambos os sócios, que,
desde já, ficam nomeados gerentes.
2  Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos é suficiente a assinatura de um gerente.

5 de Dezembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Antónia Maria
Cardoso da Silva.
1000171159

ARTIGO 5.º

TERRAPLANAGENS CASAIS NOVOS, L.DA

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.
Conferida, está conforme.
28 de Outubro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Antónia Maria
Cardoso da Silva.
1000170682

Conferida, está conforme.

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 1439/
981216; identificação de pessoa colectiva n.º 504302671.
Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas
respeitante ao ano de 2001, referente à sociedade em epígrafe.
Conferida, está conforme.
5 de Dezembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Antónia Maria
Cardoso da Silva.
1000171158

SERRAÇÃO CENTRAL DE ABRAGÃO, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 605/
900404; identificação de pessoa colectiva n.º 502329254.
Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas
respeitante ao ano de 2001, referente à sociedade em epígrafe.
Conferida, está conforme.
5 de Dezembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Antónia Maria
Cardoso da Silva.
1000170750

QUINTA DE MANCELOS  SOCIEDADE AGRÍCOLA, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 1660/
20000802.
Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas
respeitante ao ano de 2001, referente à sociedade em epígrafe.
Conferida, está conforme.
5 de Dezembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Antónia Maria
Cardoso da Silva.
1000171157

EIRA DA TORRE  TURISMO RURAL, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 1671/
20000919.
Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas
respeitante ao ano de 2001, referente à sociedade em epígrafe.
Conferida, está conforme.
5 de Dezembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Antónia Maria
Cardoso da Silva.
1000171163

CLÍNICA DENTÁRIA DE PENAFIEL, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 583/
891228; identificação de pessoa colectiva n.º 502264942.
Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas
respeitante ao ano de 2001, referente à sociedade em epígrafe.
Conferida, está conforme.

MODAFIDELIS  MODA INTERNACIONAL, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 985/
950126; identificação de pessoa colectiva n.º 503338478.
Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas
respeitante ao ano de 2001, referente à sociedade em epígrafe.
Conferida, está conforme.
5 de Dezembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Antónia Maria
Cardoso da Silva.
1000171156

REIS & MELO, COMBUSTÍVEIS, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 1166/
960930; identificação de pessoa colectiva n.º 503727938.
Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas
respeitante ao ano de 2001, referente à sociedade em epígrafe.
Conferida, está conforme.

5 de Dezembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Antónia Maria
Cardoso da Silva.
1000171162

5 de Dezembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Antónia Maria
Cardoso da Silva.
1000171150

FRANCISCO LEAL  COMÉRCIO DE MOTOS, L.DA

SOCIEDADE AGRÍCOLA SOLAR DA CARVALHOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 1604/
20000214; identificação de pessoa colectiva n.º 503303062.

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 1167/
961002; identificação de pessoa colectiva n.º 503731676.
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Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas
respeitante ao ano de 2001, referente à sociedade em epígrafe.
Conferida, está conforme.
5 de Dezembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Antónia Maria
Cardoso da Silva.
1000171148

SEBASTIÃO & MANUEL, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 132/
720731; identificação de pessoa colectiva n.º 500243344.
Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas
respeitante ao ano de 2001, referente à sociedade em epígrafe.
Conferida, está conforme.

M. M. J. MÁQUINAS E ACESSÓRIOS PARA A INDÚSTRIA
DE CONFECÇÃO, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 1042/
950817; identificação de pessoa colectiva n.º 503473146.
Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas
respeitante ao ano de 2001, referente à sociedade em epígrafe.
Conferida, está conforme.
5 de Dezembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Antónia Maria
Cardoso da Silva.
1000171146

DTCR  DEMOLIÇÕES E TERRAPLANAGENS
DO CARVALHO REDONDO, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 1042/
950817.
Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas
respeitante ao ano de 2001, referente à sociedade em epígrafe.
Conferida, está conforme.
5 de Dezembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Antónia Maria
Cardoso da Silva.
1000171144

GRÁFICA DO IRIVO, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 1003/
950321; identificação de pessoa colectiva n.º 503377341.
Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas
respeitante ao ano de 2001, referente à sociedade em epígrafe.
Conferida, está conforme.
5 de Dezembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Antónia Maria
Cardoso da Silva.
1000171141

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES LUÍS FERNANDES, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 1435/
981210; identificação de pessoa colectiva n.º 504301551.
Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas
respeitante ao ano de 2001, referente à sociedade em epígrafe.
Conferida, está conforme.
5 de Dezembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Antónia Maria
Cardoso da Silva.
1000171140

18 de Novembro de 2002.  O Primeiro-Ajudante, Joaquim José
da Silva Moreira Fernandes.
1000171112

CONFEITARIA E PASTELARIA SENHORA DO MONTE, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 826/
930208; identificação de pessoa colectiva n.º 502923725.
Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas
respeitante ao ano de 2001, referente à sociedade em epígrafe.
Conferida, está conforme.
18 de Novembro de 2002.  O Primeiro-Ajudante, Joaquim José
da Silva Moreira Fernandes.
1000171111

MANUEL COELHO & OLIVEIRA, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 154/
990908; identificação de pessoa colectiva n.º 504588290.
Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas
respeitante ao ano de 2001, referente à sociedade em epígrafe.
Conferida, está conforme.
18 de Novembro de 2002.  O Primeiro-Ajudante, Joaquim José
da Silva Moreira Fernandes.
1000171110

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES JOÃO PINTO LOPES, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 1627/
20000509; identificação de pessoa colectiva n.º 504910485.
Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas
respeitante ao ano de 2001, referente à sociedade em epígrafe.
Conferida, está conforme.
18 de Novembro de 2002.  O Primeiro-Ajudante, Joaquim José
da Silva Moreira Fernandes.
1000171109

TÁXI EUROPEROSELO, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 1716/
20010125; identificação de pessoa colectiva n.º 505258994.
Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas
respeitante ao ano de 2001, referente à sociedade em epígrafe.
Conferida, está conforme.
18 de Novembro de 2002.  O Primeiro-Ajudante, Joaquim José
da Silva Moreira Fernandes.
1000171108

S. L. F. S.  AUTOMÓVEIS, UNIPESSOAL, L.DA

ALBANO MAGALHÃES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 1953/
20010904; identificação de pessoa colectiva n.º 505720329.

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 300/
821116; identificação de pessoa colectiva n.º 501327991.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas
respeitante ao ano de 2001, referente à sociedade em epígrafe.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas
respeitante ao ano de 2001, referente à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.
18 de Novembro de 2002.  O Primeiro-Ajudante, Joaquim José
da Silva Moreira Fernandes.
1000171114

Conferida, está conforme.
18 de Novembro de 2002.  O Primeiro-Ajudante, Joaquim José
da Silva Moreira Fernandes.
1000171107
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MARGARIDA & MARGARIDA, L.DA

CONSTRUÇÕES NORBRICK, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 527/
890215; identificação de pessoa colectiva n.º 502114410.

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 1847/
20010705; identificação de pessoa colectiva n.º 505169363.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas
respeitante ao ano de 2001, referente à sociedade em epígrafe.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas
respeitante ao ano de 2001, referente à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

Conferida, está conforme.

18 de Novembro de 2002.  O Primeiro-Ajudante, Joaquim José
da Silva Moreira Fernandes.
1000171106

22 de Novembro de 2002.  O Primeiro-Ajudante, Joaquim José
da Silva Moreira Fernandes.
1000171099

AUTO-TÁXI DIAS FERREIRA, L.DA

ANTÓNIO GUILHERME DE SOUSA,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 1952/
20010904; identificação de pessoa colectiva n.º 505459167.
Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas
respeitante ao ano de 2001, referente à sociedade em epígrafe.
Conferida, está conforme.
18 de Novembro de 2002.  O Primeiro-Ajudante, Joaquim José
da Silva Moreira Fernandes.
1000171105

FERNANDO CARVALHO & FILHOS, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 1045/
950904; identificação de pessoa colectiva n.º 503481190.
Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas
respeitante ao ano de 2001, referente à sociedade em epígrafe.
Conferida, está conforme.
18 de Novembro de 2002.  O Primeiro-Ajudante, Joaquim José
da Silva Moreira Fernandes.
1000171104

OLIVEIRA & VIEIRA, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 598/
900302; identificação de pessoa colectiva n.º 502311584.
Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas
respeitante ao ano de 2001, referente à sociedade em epígrafe.
Conferida, está conforme.
27 de Novembro de 2002.  O Primeiro-Ajudante, Joaquim José
da Silva Moreira Fernandes.
1000171103

IRMÃOS RIBEIRO  EMPREITEIROS, MÁQUINAS
DE ALUGUER E EXPLORAÇÃO DE GRANITOS, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 241/
801125; identificação de pessoa colectiva n.º 500988293.
Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas
respeitante ao ano de 2001, referente à sociedade em epígrafe.
Conferida, está conforme.
27 de Novembro de 2002.  O Primeiro-Ajudante, Joaquim José
da Silva Moreira Fernandes.
1000171102

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 1913/20010809.
Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas
respeitante ao ano de 2001, referente à sociedade em epígrafe.
Conferida, está conforme.
5 de Dezembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Antónia Maria
Cardoso da Silva.
1000171097

PRODUCANELAS  COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 1152/
960726; identificação de pessoa colectiva n.º 503681563.
Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas
respeitante ao ano de 2001, referente à sociedade em epígrafe.
Conferida, está conforme.
5 de Dezembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Antónia Maria
Cardoso da Silva.
1000171094

SOCIEDADE MIGUEL & ANA, CONSTRUÇÕES, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 1304/
971231; identificação de pessoa colectiva n.º 504032399.
Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas
respeitante ao ano de 2001, referente à sociedade em epígrafe.
Conferida, está conforme.
5 de Dezembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Antónia Maria
Cardoso da Silva.
1000171091

COUTO & SILVA, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 414/
870122; identificação de pessoa colectiva n.º 501775153.
Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas
respeitante ao ano de 2001, referente à sociedade em epígrafe.
Conferida, está conforme.
5 de Dezembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Antónia Maria
Cardoso da Silva.
1000171090

TRANSPORTES DE MERCADORIAS (TML), L.DA

ADÃO RODRIGUES & ISABEL FERNANDES,
COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 1119/
960416; identificação de pessoa colectiva n.º 503627143.

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 1403/
980810; identificação de pessoa colectiva n.º 504231340.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas
respeitante ao ano de 2001, referente à sociedade em epígrafe.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas
respeitante ao ano de 2001, referente à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.
27 de Novembro de 2002.  O Primeiro-Ajudante, Joaquim José
da Silva Moreira Fernandes.
1000171101

Conferida, está conforme.
5 de Dezembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Antónia Maria
Cardoso da Silva.
1000171089
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RESIDENCIAL BOLINHOS AMOR, L.DA

ARTIGO 3.º

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 1102/
960222; identificação de pessoa colectiva n.º 503585548.

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente a ele sócio Júlio Filipe Oliveira Ferreira.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas
respeitante ao ano de 2001, referente à sociedade em epígrafe.
Conferida, está conforme.
5 de Dezembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Antónia Maria
Cardoso da Silva.
1000171088

LEUMAN CONFECÇÕES, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 343/
900301; identificação de pessoa colectiva n.º 501475494.
Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas
respeitante ao ano de 2001, referente à sociedade em epígrafe.
Conferida, está conforme.
5 de Dezembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Antónia Maria
Cardoso da Silva.
1000171087

ARTIGO 4.º
O sócio poderá decidir efectuar prestações suplementares até ao
montante global igual ao décuplo do capital social.
ARTIGO 5.º
1  A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, ficará a cargo dele sócio, Júlio Filipe Oliveira Ferreira,
desde já nomeado gerente, ou a cargo de outras pessoas que venham
a ser por ele sócio designadas.
2  Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
basta a assinatura de um gerente.
ARTIGO 6.º
A sociedade poderá 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 social de sociedades reguladas
por leis especiais e em agrupamentos complementares de empresas e desde
que em sociedades por quotas não fique na situação de único sócio dessa
sociedade.
ARTIGO 7.º
Fica o sócio autorizado a celebrar com a sociedade negócios jurídicos
que sirvam à prossecução do objecto social.

PORTO  2.A SECÇÃO

RODRIGO & VIEIRA, L.DA
Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 35 898/820106; identificação de pessoa colectiva n.º 501220240;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 23/020130; pasta
n.º 24 920.
Certifico que foi efectuado o registo de aumento de capital,
redenominação e alteração do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: 602 410$, por incorporação de reservas, sendo 414 147$
de reservas legais e 188 263$ de reservas livres.
Capital: 5000,00 €.
Sócios e quotas:
1) Rodrigo Mendes Cardoso e
2) José Morais Vieira  2500,00 €, cada um.
O pacto social na sua redacção actualizada foi depositado na pasta
respectiva.
É o que cumpre certificar.
30 de Agosto de 2002.  O Segundo-Ajudante destacado, Pedro
Edgar Campos Martins.
1000181202

Está conforme.
22 de Agosto de 2002.  A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto.
1000145200

SGPS  ORGANTEX, S. A.
Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7966/970127; identificação de pessoa colectiva n.º 503815080;
número e data da prestação de contas: 32/20010702.
Certifico que foram depositados os documentos referentes à
prestação de contas relativa ao ano de exercício de 2000.
26 de Setembro de 2002.  A Escriturária Superior, Ana Paula
Lobão.
1000171324

SAGE  COMÉRCIO E SERVIÇOS TÊXTEIS, S. A.
Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5441/950213; identificação de pessoa colectiva n.º 503372544;
número e data da prestação de contas: 33/20010702.
Certifico que foram depositados os documentos referentes à
prestação de contas relativa ao ano de exercício de 2000.

PORTO  3.A SECÇÃO

J. FILIPE FERREIRA, UNIPESSOAL, L.DA

26 de Setembro de 2002.  A Escriturária Superior, Ana Paula
Lobão.
1000171326

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 981/20020325; inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: 46/020325.

ORGANTEX  COMÉRCIO E SERVIÇOS TÊXTEIS, S. A.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:
ARTIGO 1.º
A sociedade adopta a firma J. Filipe Ferreira, Unipessoal, L.da, e
tem a sua sede na Rua do Conselheiro Costa Braga, 214, 8.º, freguesia,
concelho e cidade de Matosinhos.
§ único. A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe, bem como poderá criar agências, sucursais,
filiais ou outras formas locais de representação, em qualquer ponto
do país e estrangeiro.
ARTIGO 2.º
A sociedade tem por objecto a fabricação, comercialização,
importação e exportação de artigos têxteis e em pele.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 39 458/850118; identificação de pessoa colectiva n.º 501491511;
número e data da prestação de contas: 34/20010702.
Certifico que foram depositados os documentos referentes à
prestação de contas relativa ao ano de exercício de 2000.
26 de Setembro de 2002.  A Escriturária Superior, Ana Paula
Lobão.
1000171328

NEXEN  TECNOLOGIAS TÊXTEIS, L.DA
Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7454/960904; identificação de pessoa colectiva n.º 503710270;
número e data da prestação de contas: 37/20010702.
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Certifico que foram depositados os documentos referentes à
prestação de contas relativa ao ano de exercício de 2000.

ALBINO REGADA  CONSTRUÇÕES, L.DA

26 de Setembro de 2002.  A Escriturária Superior, Ana Paula
Lobão.
1000171330

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1059/890516; identificação de pessoa colectiva n.º 502159260;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e data
das apresentações: (of.) 2 e 5/17092002.

CIMA TECNOLOGIAS TÊXTEIS, L.DA

Certifico que, por escritura de 25 de Julho de 2001, no 1.º Cartório
Notarial de Barcelos, a ex-sócia Maria de Lurdes Marques Costa cessou
funções de gerência na sociedade em epígrafe, em 25 de Julho de 2002.
Mais certifico que, o capital social foi aumentado de 7481,97 euros
para 100 000,00 euros, mediante o reforço de 92 518,03 euros,
subscrito em dinheiro e da seguinte forma: o sócio Albino da Costa
Regada com 46 009,62 euros; e o sócio Ramiro Pereira Belinho Cruz
com 46 508,41 euros.
Pela mesma escritura, foram alterados os artigos 5.º, 6.º e n.º 1 do
7.º do contrato social, cuja redacção passou a ser a seguinte:

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6766/960212; identificação de pessoa colectiva n.º 503600989;
número e data da prestação de contas: 38/20010702.
Certifico que foram depositados os documentos referentes à
prestação de contas relativa ao ano de exercício de 2000.
26 de Setembro de 2002.  A Escriturária Superior, Ana Paula
Lobão.
1000171331

5.º

ANTÓNIO DA SILVA PINTO & FILHO, L.DA
Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 240/980811; número e data da prestação de contas: 6/
20010703.
Certifico que foram depositados os documentos referentes à
prestação de contas relativa ao ano de exercício de 2000.
26 de Setembro de 2002.  A Escriturária Superior, Ana Paula
Lobão.
1000171333

R. P.  TRANSPORTES, L.DA

O objecto da sociedade consiste na construção de edifícios,
promoção imobiliária e compra e venda de bens imobiliários.
6.º
O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos diversos
bens e valores do activo, é de 100 000 euros, dividido em duas quotas
iguais do valor nominal de 50 000 euros cada, pertencendo uma a cada
um dos sócios.
7.º
1  A gerência da sociedade dispensada de caução e remunerada
ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence a
ambos os sócios, que desde já, são nomeados gerentes, sendo suficiente
a assinatura de qualquer um dos gerentes, para obrigar a sociedade em
todos os seus actos e contratos.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7789/961205; identificação de pessoa colectiva n.º 503774804;
número e data da prestação de contas: 7/20010703.

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

Certifico que foram depositados os documentos referentes à
prestação de contas relativa ao ano de exercício de 2000.

8 de Novembro de 2002.  O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001579845

26 de Setembro de 2002.  A Escriturária Superior, Ana Paula
Lobão.
1000171335

Está conforme.

CONFECÇÕES VILAR & FIGUEIREDO, L.DA
HOLMTRADING  REPRESENTAÇÕES, IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO, L.DA
Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3273/930514; identificação de pessoa colectiva n.º 502063882;
número e data da prestação de contas: 8/20010703.
Certifico que foram depositados os documentos referentes à
prestação de contas relativa ao ano de exercício de 2000.
26 de Setembro de 2002.  A Escriturária Superior, Ana Paula
Lobão.
1000171336

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 3089/20020614; identificação de pessoa colectiva n.º P
506123332; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: 21/18102002.
Certifico que, entre Maria da Glória Neves da Silva Figueiredo e
Maria do Sameiro Figueiredo Barcelos Vilar, foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato social:
1.º
A sociedade adopta a firma Confecções Vilar & Figueiredo, L.da
2.º

PÓVOA DE VARZIM

TRADE HOUSE  IMPORT-EXPORT, S. A.
Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2226/980428; identificação de pessoa colectiva n.º 504142925;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/19072002.
Certifico que foi depositada acta, da qual consta que a sede social
da sociedade em epígrafe foi mudada para a Praça do Almada, 10, 1.º,
desta cidade e concelho da Póvoa de Varzim.
O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.
Está conforme.
23 de Setembro de 2002.  O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001575297

1  A sede da sociedade é na Rua da Morincheira, 141, da freguesia
de Aver-o-Mar, deste concelho da Póvoa de Varzim.
2  A gerência sem consentimento de outros órgãos, poderá
transferir a sede social para outro local dentro do mesmo concelho
ou para concelhos limítrofes.
3.º
O objecto da sociedade consiste na execução de qualquer tipo de
vestuário, quer seja em série ou por medida.
4.º
O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros , e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros,
pertencendo uma a cada uma das sócias Maria da Glória Neves da
Silva Figueiredo e Maria do Sameiro Figueiredo Barcelos Vilar.
5.º
A cessão de quotas, no todo ou em parte, é livre entre os sócios,
para o que ficam desde já autorizadas as necessárias divisões.
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Porém a favor de estranhos carece do consentimento dos sócios
não cedentes em primeiro lugar e da sociedade em segundo lugar.
6.º
1  A administração e representação da sociedade fica a cargo de
ambas as sócias, desde já designadas gerentes.
2  Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
é necessária a assinatura conjunta das gerentes designadas.
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Certifico que foram depositados, na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relativa
ao ano de 2001.
27 de Novembro de 2002.  O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001579640

7.º

CARTONAGEM DA PÓVOA, L.DA

Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá ainda
comprar e vender quaisquer bens imóveis, viaturas automóveis de e
para a sociedade; fazer contratos de locação financeira e leasing.

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1777/950317; identificação de pessoa colectiva n.º 503401447;
data da apresentação: 250602.

8.º
As assembleias gerais quando a lei não estabelecer outros prazos e
formalidades, serão convocadas por meio de cartas registadas dirigidas
aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias.
9.º

Certifico que foram depositados, na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relativa
ao ano de 2001.
27 de Novembro de 2002.  O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001579632

As sócias poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela
carecer, até ao montante e nas condições deliberadas em assembleia
geral.
10.º

SPORT GOMES  ARTIGOS DESPORTIVOS E LINGERIE, L.DA

A sociedade poderá exigir das sócias prestações suplementares ao
capital, não podendo, no entanto as prestações serem superiores, no
seu conjunto, ao quíntuplo do capital social.

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2052/970225; identificação de pessoa colectiva n.º 503844454;
data da apresentação: 250602.

Está conforme.
26 de Novembro de 2002.  O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001579853

SILVOL  CONSTRUÇÃO E GESTÃO DE IMÓVEIS, L. DA

Certifico que foram depositados, na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relativa
ao ano de 2001.
27 de Novembro de 2002.  O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001579616

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1934/960426; identificação de pessoa colectiva n.º 503659452;
data da apresentação: 250602.

JOPIN  INDÚSTRIA DE MALHAS E CONFECÇÕES, L.DA

Certifico que foram depositados, na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relativa
ao ano de 2001.

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 717/850710; identificação de pessoa colectiva n.º 501544330;
data da apresentação: 250602.

27 de Novembro de 2002.  O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001579594

AGIBENS, ADMINISTRAÇÃO DE PROPRIEDADES, L.DA
Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1205/901010; identificação de pessoa colectiva n.º 502428473;
data da apresentação: 250602.
Certifico que foram depositados, na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relativa
ao ano de 2001.
27 de Novembro de 2002.  O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001579667

RIBEIRO & VILAR  INDÚSTRIA DE VESTUÁRIO, L.DA
Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1896/960130; identificação de pessoa colectiva n.º 503595500;
data da apresentação: 250602.
Certifico que foram depositados, na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relativa
ao ano de 2001.
27 de Novembro de 2002.  O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001579659

CARTOPAPEL  COMÉRCIO DE CARTÃO E PAPEL, L.DA
Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1935/960426; identificação de pessoa colectiva n.º 503659312;
data da apresentação: 250602.

Certifico que foram depositados, na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relativa
ao ano de 2001.
27 de Novembro de 2002.  O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001579624

IRMÃOS TORRES, L.DA
Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1114/891121; identificação de pessoa colectiva n.º 502249455;
data da apresentação: 250602.
Certifico que foram depositados, na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relativa
ao ano de 2001.
27 de Novembro de 2002.  O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001579608

MONTASA  CONSTRUÇÕES, L.DA
Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 484/810514; identificação de pessoa colectiva n.º 501147373;
data da apresentação: 250602.
Certifico que foram depositados, na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relativa
ao ano de 2001.
27 de Novembro de 2002.  O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001579675
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LIMA & GUIMARÃES  CONSTRUÇÕES, L.DA

PEREIRA GUEDES & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1306/910730; identificação de pessoa colectiva n.º 502598409;
data da apresentação: 250602.

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2510/000121; identificação de pessoa colectiva n.º 504709666;
data da apresentação: 250602.

Certifico que foram depositados, na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relativa
ao ano de 2001.

Certifico que foram depositados, na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relativa
ao ano de 2001.

27 de Novembro de 2002.  O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001579683

27 de Novembro de 2002.  O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001579713

A. M. GOMES & FILHOS, L.DA

BARROSO & PONTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 980/880824; identificação de pessoa colectiva n.º 502026405;
data da apresentação: 250602.

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 870/870702; identificação de pessoa colectiva n.º 501846387;
data da apresentação: 250602.

Certifico que foram depositados, na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relativa
ao ano de 2001.

Certifico que foram depositados, na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relativa
ao ano de 2001.

27 de Novembro de 2002.  O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001579705

28 de Novembro de 2002.  O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001579780

GOMES & SANTANA, L.DA

AUTO POVOENSE IDEAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 852/870514; identificação de pessoa colectiva n.º 501825096;
data da apresentação: 250602.

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 120/670404; identificação de pessoa colectiva n.º 500978913;
data da apresentação: 250602.

Certifico que foram depositados, na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relativa
ao ano de 2001.

Certifico que foram depositados, na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relativa
ao ano de 2001.

27 de Novembro de 2002.  O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001579691

27 de Novembro de 2002.  O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001579772

RESTAURANTE MALESUCA, L.DA

EDITORA POVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2701/010426; identificação de pessoa colectiva n.º 505287935;
data da apresentação: 250602.

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 348/780404; identificação de pessoa colectiva n.º 500748942;
data da apresentação: 250602.

Certifico que foram depositados, na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relativa
ao ano de 2001.

Certifico que foram depositados, na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relativa
ao ano de 2001.

27 de Novembro de 2002.  O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001579357

28 de Novembro de 2002.  O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001579799

MANUEL VIEIRA & ORLANDO VIEIRA, L.DA
Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 371/780828; identificação de pessoa colectiva n.º 500784280;
data da apresentação: 250602.
Certifico que foram depositados, na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relativa
ao ano de 2001.
27 de Novembro de 2002.  O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001579756

CAMPOS & RIBEIRO, L.DA
Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1026/881219; identificação de pessoa colectiva n.º 502079053;
data da apresentação: 250602.
Certifico que foram depositados, na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relativa
ao ano de 2001.
27 de Novembro de 2002.  O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001579764

VALONGO

IMBEC  IMPORTADORA DE BENS DE CONSUMO, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 870/
910606; identificação de pessoa colectiva n.º 502565462.
Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano de 2001.
Está conforme.
3 de Dezembro de 2002.  A Escriturária Superior, Áurea da
Conceição Aguiar Teixeira Carneiro.
2000394850

IMBEC  IMPORTADORA DE BENS DE CONSUMO, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 870/
910606; identificação de pessoa colectiva n.º 502565462.
Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano de 2000.
Está conforme.
3 de Dezembro de 2002.  A Escriturária Superior, Áurea da
Conceição Aguiar Teixeira Carneiro.
2001587805

1740-(84)

N.º 20  24 de Janeiro de 2003

DIÁRIO DA REPÚBLICA  III SÉRIE

IMBEC  IMPORTADORA DE BENS DE CONSUMO, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 870/
910606; identificação de pessoa colectiva n.º 502565462.
Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano de 1999.
Está conforme.
3 de Dezembro de 2002.  A Escriturária Superior, Áurea da
Conceição Aguiar Teixeira Carneiro.
2001587791

António de Magalhães Pires de Lima; c) João Fernando Cotrim de
Figueiredo; d) José de Brito Ribeiro.
Fiscal único: João Augusto & Associados, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas, representada por Jean-Eric Gaign, revisor oficial
de contas; fiscal suplente: Rui Miguel Nogueira Machado, revisor oficial
de contas.
Prazo: triénio 2002/2004.
Data da deliberação: 27 de Maio de 2002.
Está conforme o original.
2 de Dezembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Emília Maria
Guerreiro Viegas Moura.
2001323239

MELIMOBILIÁRIA, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 6621/
960105; identificação de pessoa colectiva n.º 503571032.
Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano de 2001.
Está conforme.

FERREIRA & PINTO, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 259/
780912; identificação de pessoa colectiva n.º 500779180; inscrição
n.º 5; números e data das apresentações: 9 e 10/020514.

3 de Dezembro de 2002.  A Escriturária Superior, Áurea da
Conceição Aguiar Teixeira Carneiro.
2001587783

Certifico que por escritura de 3 de Outubro de 2002, a fl. 16 do
livro de notas para escrituras diversas n.º 118-D do Cartório Notarial
de Salvaterra de Magos, foi alterado o contrato da sociedade em
epígrafe, quanto ao artigo 7.º que ficou com a redacção:

MELIMOBILIÁRIA, L.DA

7.º

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 6621/
960105; identificação de pessoa colectiva n.º 503571032.
Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano de 2000.
Está conforme.
3 de Dezembro de 2002.  A Escriturária Superior, Áurea da
Conceição Aguiar Teixeira Carneiro.
2001587775

1  A gerência e administração da sociedade, fica a cargo das sócias,
Ilda da Silva Ferreira e Rosa Alexandra Ferreira Pinto, sendo suficiente
a assinatura de qualquer uma delas para obrigar a sociedade.
2  Em actos de mero expediente bastará a assinatura de uma delas.
3  A gerência será remunerada ou não, conforme for deliberado
em assembleia geral.
Está conforme o original.
25 de Novembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Emília Maria
Guerreiro Viegas Moura.
2001323026

MELIMOBILIÁRIA, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 6621/
960105; identificação de pessoa colectiva n.º 503571032.
Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano de 1999.
Está conforme.
3 de Dezembro de 2002.  A Escriturária Superior, Áurea da
Conceição Aguiar Teixeira Carneiro.
2001587767

MELIMOBILIÁRIA, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 6621/
960105; identificação de pessoa colectiva n.º 503571032.
Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano de 1998.
Está conforme.
3 de Dezembro de 2002.  A Escriturária Superior, Áurea da
Conceição Aguiar Teixeira Carneiro.
2001587759

SANTARÉM
ALMEIRIM

COMPAL  COMPANHIA PRODUTORA DE CONSERVAS
ALIMENTARES, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 14/
810924; identificação de pessoa colectiva n.º 500068330; inscrição
n.º 39; número e data da apresentação: 2/021127.
Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram efectuados
os seguintes actos de registo:
Apresentação n.º 2/021127.
Facto: designação dos órgãos sociais.
Conselho de administração: presidente  Manuel Alfredo da Cunha
José de Melo; vogais: a) António Manuel Rodrigues Simões; b)

DIVIFORMAS  DIVISÃO E DECORAÇÃO DE ESPAÇOS, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 57/
860613; identificação de pessoa colectiva n.º 501548580; inscrição
n.º 7; número e data da apresentação: 1/020921.
Certifico que por escritura de 28 de Maio de 2002, a fl. 31 do livro
de notas para escrituras diversas n.º 571-D do Cartório Notarial de
Almeirim, foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe, quanto
aos artigos 1.º e 2.º que ficaram com a redacção:
ARTIGO 1.º
A sociedade adopta a firma DIVIFORMAS  Divisão e Decoração
de Espaços, L.da, com sede na freguesia e concelho de Almeirim à
Rua do 1.º de Maio, 3, lugar da Tapada, e durará por tempo
indeterminado.
§ único. Por simples deliberação da gerência pode a sede da sociedade
ser mudada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
assim como proceder à criação de sucursais, filiais, delegações ou
quaisquer outras formas de representação social.
ARTIGO 2.º
A sociedade tem por objecto o comércio a retalho de mobiliário,
aplicação de tectos falsos, divisórias, revestimentos e isolamentos.
O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.
Está conforme o original.
19 de Novembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Emília Maria
Guerreiro Viegas Moura.
2001323573

ALPIARÇA

MAVALTE  PRODUÇÃO DE CAIXAS DE MADEIRA, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Alpiarça. Matrícula n.º 406;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/211202.
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Certifico que entre João do Céu Presúncia, casado sob o regime da
comunhão geral de bens com Maria Henriqueta Almeirante do Céu,
residente na Rua do Dr. Queiroz Vaz Guedes, 115, em Alpiarça,
Amílcar do Céu Presúncia casado sob o regime da comunhão de
adquiridos com Adelina Maria Palhais Santos Presúncia, residente na
Rua do Dr. Queiroz Vaz Guedes, 87, em Alpiarça, e Amílcar João
Santos Presúncia casado sob o regime da comunhão de adquiridos com
Deolinda Susana Calado Comparada da Fonseca Presúncia, residente
na Rua do Dr. Queiroz Vaz Guedes, 83-A, em Alpiarça, constituíram
a sociedade acima referida, que se rege pelo seguinte contrato:

§ 3.º A contrapartida da amortização da quota efectuada nos termos
do presente artigo será calculada nos termos da alínea a) do n.º 1 do
artigo 235.º do Código das Sociedades Comerciais, e o seu pagamento
é fraccionado em seis prestações semestrais, após a fixação definitiva
da contrapartida.
ARTIGO 10.º

ARTIGO 1.º

29 de Novembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Laurinda Xavier
Correia.
2001346280

1  A sociedade adopta a firma MAVALTE  Produção de Caixas
de Madeira, L.da, durará por tempo indeterminado e tem a sua sede na
Zona Industrial de Alpiarça, na Rua B, na freguesia e concelho de
Alpiarça.
2  A sociedade poderá criar sucursais, agências, delegações ou
outras formas locais de representação no território nacional ou no
estrangeiro, sem dependência de deliberação dos sócios, a qual é
expressamente dispensada.
3  A gerência fica expressamente autorizada a deslocar a sede
nos termos permitidos pelo artigo 12.º, n.º 2 do Código das Sociedades
Comerciais.
ARTIGO 2.º
O objecto social é a produção e laboração de caixas de madeira e
outros artigos em madeira.

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas registadas,
dirigidas aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias, salvo se
a lei exigir outras formalidades e prazos.
Está conforme o original.

COSMO BEAUTY  COMERCIALIZAÇÃO
DE PRODUTOS CAPILARES, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Alpiarça. Matrícula n.º 288;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 4 e 5/22112002.
Certifico que foi efectuada alteração do contrato da sociedade em
epígrafe quanto aos artigos 1.º, 4.º e 5.º, ficando os mesmos com a
seguinte redacção:
ARTIGO 1.º

O capital social é de 5000 euros, em dinheiro, correspondente à
soma das seguintes quotas: uma de 2000 euros, do sócio Amílcar do
Céu Presúncia; uma de 2000 euros, do sócio João do Céu Presúncia;
uma de 1000 euros, do sócio Amílcar João Santos Presúncia.
Cada uma das quotas encontra-se realizada em dinheiro depositado
em conta da sociedade, aberta, para esse fim, em instituição de crédito.

A sociedade adopta a denominação Cosmo Beauty  Comercialização de Produtos Capilares, L.da e tem a sua sede na freguesia e
concelho de Alpiarça, à Rua de João Sousa Falcão, lote 1-A, rés-do-chão, direito e durará por tempo indeterminado.
§ único. Por simples deliberação da gerência, pode a sede da sociedade
ser mudada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
assim como proceder à criação de sucursais, filiais, delegações ou
quaisquer outras formas de representação social.

ARTIGO 4.º

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence a todos os sócios, que, desde
já, ficam nomeados gerentes.
§ 1.º Para obrigar a sociedade é necessária a assinatura de um gerente.
§ 2.º A sociedade não pode ser obrigada em fianças, abonações,
avales e outros actos e contratos alheiros aos negócios sociais.

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5985,56 euros e corresponde à soma das quotas desiguais:
a) Uma no montante de 2992,79 euros, pertencente ao sócio Paulo
Jorge Tomé Neves;
b) Uma outro do valor de 2992,78 euros pertencendo à sócia Silvia
Cristina dos Santos Albegada Neves.

ARTIGO 3.º

ARTIGO 5.º
Não são exigíveis prestações suplementares de capital, mas os sócios
poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela carecer até ao
montante de 500 000 euros.
ARTIGO 6.º
A sociedade poderá constituir mandatários, ou procuradores, e os
gerentes delegar os seus poderes de gerência para determinados negócios
ou espécie de negócio noutro gerente.
ARTIGO 7.º
A cessão e divisão de quotas é livre entre os sócios, porém a
estranhos fica dependente do consentimento da sociedade, que tem o
direito de preferência, em primeiro lugar, e só depois os sócios
individualmente considerados.
ARTIGO 8.º
A sociedade não se dissolve por morte, interdição ou falência de
qualquer sócio e continua com os sobrevivos ou capazes e os herdeiros
do falecido ou legal representante do interdito.
§ único. Enquanto a quota do sócio falecido estiver indivisa, os
respectivos direitos serão exercidos pelo cabeça de casal da herança
do mesmo sócio.
ARTIGO 9.º
§ 1.º A sociedade poderá proceder à amortização qualquer quota
que tenha sido objecto de penhor, penhora, arrolamento, apreensão
judicial ou seja dada em caução de obrigações assumidas pelos seus
titulares sem que a prestação de tal garantia tenha sido autorizada
pela sociedade e ainda quando, por falência ou divórcio do sócio, a
quota não lhe fique a pertencer na sequência da partilha de bens.
§ 2.º No caso de se verificar qualquer dos factos referidos no
parágrafo anterior os restantes sócios têm direito de preferência na
aquisição da quota na proporção das suas quotas.

ARTIGO 5.º
1  A gerência e administração da sociedade, a sua representação
em juízo e fora dele, activa e passivamente, fica a cargo de um ou
dois gerentes, estranhos ou não à sociedade, remunerados ou não,
consoante for deliberado em assembleia geral, que decidirá se o cargo
fica ou não pendente de prestação de caução.
2  Fica desde já nomeado gerente Paulo Jorge Tomé Neves.
3  A sociedade fica validamente obrigada nos actos e contratos
e na execução das deliberações da assembleia geral, com a assinatura
de um gerente.
4  Em caso algum os gerentes ou seus mandatários poderão obrigar
a sociedade em actos e contratos estranhos aos negócios sociais,
designadamente em letras de favor, fiança ou abonações.
Foi efectuada a cessação de funções de gerência de José Custódio
Pinhão Leonor Simões, por renúncia, em 14 de Novembro de 2002.
O texto actualizado do contrato fica depositado na pasta respectiva.
3 de Dezembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Laurinda Xavier
Correia.
2001346328

CARTAXO

L. CAPELEIRO  GABINETE DE CONTABILIDADE, L.DA
Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 1389/
980703; identificação de pessoa colectiva n.º 504352164; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 3/20020619.
Certifico que a sociedade aumentou o capital social para
5200,00 euros, sendo o valor do aumento de 200,00 € realizada em
numerário, subscrito em partes iguais pelos sócios Fernando Manuel
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Nunes do Nascimento e Maria Cândida Sebastião, para reforço das
suas quotas.
Foram alterados os artigos 3.º e 5.º do contrato social que passam
a ter a seguinte redacção:
ARTIGO 3.º
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IMOCARTAXO  CONSTRUÇÕES, L.DA
Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 1035/
930113; identificação de pessoa colectiva n.º 502916990; data da
anotação: 20020605.

O capital social, integralmente realizado, é de 5200,00 euros e está
dividido em três quotas, sendo: uma do valor de 2600,00 euros,
pertencente ao sócio Ludgero da Silva Gírio Capeleiro; uma no valor
de 1300,00 euros, pertencente ao sócio Fernando Manuel Nunes do
Nascimento; e uma no valor de 1300,00 euros pertencente à sócia
Maria Cândida Sebastião.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade em epígrafe os
documentos da prestação de contas relativa ao exercício do ano de 2001.

ARTIGO 5.º

MAGNISIS  INFORMÁTICA & SERVIÇOS, L.DA

1  A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado pelos sócios, será eleita em assembleia geral e é exercida
por um ou mais gerentes.
2  Ficam designados gerentes os sócios Ludgero da Silva Gírio
Capeleiro, Fernando Manuel Nunes do Nascimento e Maria Cândida
Sebastião.
3  Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é
necessária a intervenção conjunta de todos os gerentes.
O texto do contrato social com redacção actualizada ficou depositado
na pasta da sociedade.
29 de Novembro de 2002.  O Segundo-Ajudante, Luís Mendes.
2001478950

TOMÉ, L.DA
Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 382/
781214; identificação de pessoa colectiva n.º 500818835; data da
anotação: 20020617.
Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade em epígrafe os
documentos da prestação de contas relativa ao exercício do ano de 2001.
8 de Novembro de 2002.  O Conservador, Serafim Faustino
Martins Froufe.
2001479964

5 de Novembro de 2002.  O Conservador, Serafim Faustino
Martins Froufe.
2001479794

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 1048/
930302; identificação de pessoa colectiva n.º 502963816; data da
anotação: 20020614.
Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos da prestação de contas relativa ao exercício do ano de
2001.
5 de Novembro de 2002.  O Conservador, Serafim Faustino
Martins Froufe.
2001479808

CHURRASQUEIRA O FRANGALHÃO, L.DA
Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 1347/
971204; identificação de pessoa colectiva n.º 504044737; data da
anotação: 20020614.
Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade em epígrafe os
documentos da prestação de contas relativa ao exercício do ano de 2001.
5 de Novembro de 2002.  O Conservador, Serafim Faustino
Martins Froufe.
2001479816

TRANSPORTES CARIÑO PORTUGAL, L.DA
HAIRONVILLE PORTUGAL  INDÚSTRIA DE PERFILADOS, S. A.
Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 957/
920224; identificação de pessoa colectiva n.º 502148039; data da
anotação: 20020614.
Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade em epígrafe os
documentos da prestação de contas relativa ao exercício do ano de 2001.
5 de Novembro de 2002.  O Conservador, Serafim Faustino
Martins Froufe.
2001479824

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 1417/
981229; identificação de pessoa colectiva n.º 504454005; data da
anotação: 20020510.
Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos da prestação de contas relativa ao exercício do ano de
2001.
5 de Novembro de 2002.  O Conservador, Serafim Faustino
Martins Froufe.
2001479786

PEREIRA & FILHO, L.DA

EMPLANTA  SOCIEDADE DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 873/
910201; identificação de pessoa colectiva n.º 502516712; data da
anotação: 20020619.

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 847/
901012; identificação de pessoa colectiva n.º 502439467; data da
anotação: 20020503.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade em epígrafe os
documentos da prestação de contas relativa ao exercício do ano de 2001.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade em epígrafe os
documentos da prestação de contas relativa ao exercício do ano de 2001.

8 de Novembro de 2002.  O Conservador, Serafim Faustino
Martins Froufe.
2001479980

5 de Novembro de 2002.  O Conservador, Serafim Faustino
Martins Froufe.
2001479778

SOCIEDADE AGRÍCOLA OLIVEIRA MARTINS, L.DA

LOMILOS  SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 689/
880302; identificação de pessoa colectiva n.º 501952748; data da
anotação: 20020620.

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 1092/
930906; identificação de pessoa colectiva n.º 503058165; data da
anotação: 20020503.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade em epígrafe os
documentos da prestação de contas relativa ao exercício do ano de 2001.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade em epígrafe os
documentos da prestação de contas relativa ao exercício do ano de 2001.

8 de Novembro de 2002.  O Conservador, Serafim Faustino
Martins Froufe.
2001480008

5 de Novembro de 2002.  O Conservador, Serafim Faustino
Martins Froufe.
2001479760
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MALACA  SOCIEDADE DE EXPLORAÇÃO
AGRO-PECUÁRIA DE AZAMBUJA, L.DA
Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 624/
861008; identificação de pessoa colectiva n.º 501733027; data da
anotação: 20020503.
Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos da prestação de contas relativa ao exercício do ano de
2001.
5 de Novembro de 2002.  O Conservador, Serafim Faustino
Martins Froufe.
2001479751

PROCOMPRA  PRODUÇÃO AGRO-PECUÁRIA, L.DA
Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 907/
910703; identificação de pessoa colectiva n.º 502600160; data da
anotação: 20020620.
Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos da prestação de contas relativa ao exercício do ano de
2001.
8 de Novembro de 2002.  O Conservador, Serafim Faustino
Martins Froufe.
2001479999

GATHIS  GESTÃO E APOIO TÉCNICO EM HIGIENE
E SEGURANÇA, L.DA
Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 1307/
970402; identificação de pessoa colectiva n.º 503856940; data da
anotação: 20020617.
Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos da prestação de contas relativa ao exercício do ano de
2001.
8 de Novembro de 2002.  O Conservador, Serafim Faustino
Martins Froufe.
2001479832

QUINTA DA FONTE BELA  SOCIEDADE
DE DESENVOLVIMENTO AGRO-INDUSTRIAL, S. A.
Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 673/
870921; identificação de pessoa colectiva n.º 501888284; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 1/20020709.
Certifico que a sociedade em epígrafe anteriormente designada
Carvalho & Silva  Sociedade de Desenvolvimento Agro-Industrial, S. A., alterou o artigo 1.º do contrato social que passou a
ter a seguinte redacção:
ARTIGO 1.º
A sociedade adopta a firma Quinta da Fonte Bela  Sociedade de
Desenvolvimento Agro Industrial, S. A.
19 de Novembro de 2002.  O Segundo-Ajudante, Luís Mendes.
2001479247

CARTAXO 2000, CONSTRUÇÕES, L.DA
Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 1489/
000405; identificação de pessoa colectiva n.º 504919750;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1, averbamento n.º 3 e
averbamento n.º 4 à inscrição n.º 5; números e data das apresentações: 10, 12, 14 e 15/20020704.
Certifico que António Ramos Goulão, casado, Estrada Nacional 3,
Vale de Boi, Cartaxo; Mário Jorge da Silva Gonçalves, casado, Rua da
Quinta Leais, Pombal, e Fernando José Ribeiro Junqueira, casado,
Granja, Pombal, renunciaram à gerência da sociedade em epígrafe, em
19 de Dezembro de 2001. Na mesma data, a sociedade deliberou

1740-(87)

nomear gerente Luís Manuel Sousa Farinha, solteiro, maior, Rua do
Moinho de Cima, Vale de Santarém, Santarém.
Mais certifico que foram alterados os artigos 3.º e 4.º do contrato
social que passam a ter a seguinte redacção:
ARTIGO 3.º
1  O capital social, integralmente realizado em dinheiro e noutros
valores constantes da escrita, é de 100 000,00 euros, e corresponde à
soma de duas quotas de 50 000,00 euros cada, pertencendo uma a cada
um dos sócios José António Arruda Lopes e Luís Manuel Sousa Farinha.
ARTIGO 4.º
2  Para vincular a sociedade basta a intervenção de um gerente.
O texto do contrato social com redacção actualizada ficou depositado
na pasta da sociedade.
21 de Novembro de 2002.  O Segundo-Ajudante, Luís Mendes.
2001479204

C. T. X.  COMÉRCIO DE CDS, L.DA
Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 1244/
960318; identificação de pessoa colectiva n.º 503622630; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 9/20020328.
Certifico que a sociedade aumentou e redenominou o capital social
para euros.
A elevação do capital social para 1 002 410$ foi realizada em
numerário, no valor de 2410$, subscrito 2169$ pelo sócio José
António Duarte Reis e 241$ pela sócia Teresa Isabel Loureiro Caria
Reis, para reforço das suas quotas, 18 de Março de 2002.
Foi alterado o artigo 3.º do contrato social que passou a ter a seguinte
redacção:
ARTIGO 3.º
O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000,00 euros e corresponde à soma de quotas, uma de 4500,00 euros
pertencente ao sócio José António Duarte Reis e outra de 500,00 euros
pertencente à sócia Teresa Isabel Loureiro Caria Reis.
O texto do contrato social com redacção actualizada ficou depositado
na pasta da sociedade.
31 de Outubro de 2002.  O Segundo-Ajudante, Luís Mendes.
2001479433

GARAGEM PRATAS  REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS, L.DA
Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 1330/
970903; identificação de pessoa colectiva n.º 503966886;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e data
das apresentações: 1 e 2/20020716.
Certifico que José Diogo dos Santos Oliveira, casado, Rua Nova do
Rossio, 12, 1.º, esquerdo, Vale do Paraíso, Azambuja, cessou funções de
gerência na sociedade em epígrafe, por renúncia em 6 de Junho de 2002.
Na mesma data a sociedade deliberou nomear gerente Maria da
Conceição de Barros Duarte, casada, residente na Rua do Professor
Artur Simões, 9, Lapa, Cartaxo.
25 de Novembro de 2002.  O Segundo-Ajudante, Luís Mendes.
2001479255

APOIOAGRO  COMÉRCIO E APOIO DE MÁQUINAS
PARA A AGRICULTURA, L.DA
Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 749/
890221; identificação de pessoa colectiva n.º 502113880;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/20020718.
Certifico que a sociedade em epígrafe mudou a sede social para a
Rua do Marechal Carmona, 12, Vila Chã de Ourique, Cartaxo.
21 de Novembro de 2002.  O Segundo-Ajudante, Luís Mendes.
2001479263
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INFREL  PROJECTOS E INFRA-ESTRUTURAS
ELÉCTRICAS, L.DA
Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 557/
840412; identificação de pessoa colectiva n.º 501447997;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/20020718.
Certifico que a sociedade em epígrafe mudou a sede social para a
Praceta do Progresso, lote 5, rés-do-chão, esquerdo, Cartaxo.
21 de Novembro de 2002.  O Segundo-Ajudante, Luís Mendes.
2001479280

FERREIRA DO ZÊZERE

DROGARIA CONFIANÇA, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Ferreira do Zêzere. Matrícula
n.º 259; identificação de pessoa colectiva n.º P 506227022;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/021120.
Certifico que entre Nuno Manuel de Jesus Figueiredo e mulher Maria
José de Moura Lopes, casados sob o regime de separação de bens,
residentes na Praça de Dias Ferreira, 57, rés-do-chão, Ferreira do
Zêzere, foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contrato se rege
pelos artigos seguintes:
ARTIGO 1.º

D. F. J. VINHOS, L.DA
Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 1391/
980806; identificação de pessoa colectiva n.º 504352202; inscrição
n.º 2 e inscrição n.º 3; números e data das apresentações: 1 e 2/
20020718.
Certifico que a sociedade aumentou e redenominou o capital social
para euros.
A elevação do capital social para 30 072 300$ foi realizada em
numerário, no valor de 25 072 300$, subscrito 16 715 200$ em partes
iguais pelos sócios, Goldenberg Investments, Limited e Lindley
Investments, Limited e 8 357 100$ pelo sócio José António Vieira
Neiva Correia, para reforço das respectivas quotas.
Foi alterado o artigo 3.º do contrato social que passam a ter a
seguinte redacção:
ARTIGO 3.º
Capital
O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
150 000,00 euros e corresponde à soma de três quotas iguais, no valor
nominal de 50 000,00 euros, pertencendo uma a cada um dos sócios,
Goldenberg Investments Limited, Lindley Investments Limited e José
António Vieira Neiva Correia.
Mais certifico que José António Vieira Neiva Correia, casado, Casal
da Madeira, Torres Vedras, e Fausto Manuel da Silva Figueira Ferraz,
casado, Quinta do Conde, bloco A-2, rés-do-chão, direito, Azinhaga
das Travessas, Paço do Lumiar, Lisboa, foram nomeados gerentes da
sociedade, para o quadriénio 2002/2005, por deliberação de 2 de Janeiro
de 2002.
O texto do contrato social com redacção actualizada ficou depositado
na pasta da sociedade.
25 de Novembro de 2002.  O Segundo-Ajudante, Luís Mendes.
2001479271

CONSTÂNCIA

A sociedade adopta a denominação Drogaria Confiança, L.da e tem
a sua sede na Praça de Dias Ferreira, 57, rés-do-chão, freguesia e
concelho de Ferreira do Zêzere.
ARTIGO 2.º
A sociedade tem por objecto a actividade de drogaria, comércio a
retalho de combustíveis para uso doméstico e de agro-químicos.
ARTIGO 3.º
O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro, é
de 10 000,00 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, cada
uma no valor nominal de 5000,00 euros, pertencentes uma a cada
um dos sócios Nuno Manuel de Jesus Figueiredo e Maria José de Moura
Lopes.
ARTIGO 4.º
A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme o deliberado
em assembleia geral, pertence a todos os sócios, desde já nomeados
gerentes.
§ único. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
é suficiente a assinatura de um dos gerentes.
ARTIGO 5.º
A cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre os sócios, mas a
cessão a estranhos fica dependente do consentimento da sociedade
em primeiro lugar e do sócio não cedente em segundo lugar.
ARTIGO 6.º
Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de capital,
até ao décuplo do capital social, existente no momento da deliberação
que as exigir e os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de
que ela carecer, nos termos e condições a deliberar em assembleia geral.
ARTIGO 7.º
Fica expressamente proibido aos gerentes, praticar actos, assinar
documentos em nome da sociedade alheios ao seu objecto,
designadamente prestar fianças, abonações ou sacar letras de favor.
ARTIGO 8.º

JOÃO VICENTE SALDANHA E SOUSA & FILHOS
SOCIEDADE AGRÍCOLA DE GRUPO, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Constância. Matrícula n.º 133/
020320; inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 5/021118.
Certifico que a sociedade em epígrafe alterou o n.º 1 do artigo 3.º
do contrato, que passou a ter a seguinte redacção:
ARTIGO 3.º
1  O capital social integralmente realizado é de 6000,00 euros e
corresponde à soma de cinco quotas, uma de 3150,00 euros, outra de
750,00 euros, e outra de 750,00 euros, todas pertencentes ao sócio
João Neto de Saldanha Oliveira e Sousa, e uma de 750,00 euros e outra
de 600,00 euros, pertencente ao sócio Bernardo Neto de Saldanha
Oliveira e Sousa.
§ único. [ ]
Foi depositado na pasta respectiva o texto actualizado do contrato.
28 de Novembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Rosa Maria de
Jesus Pereira Morais.
2001406738

Por falecimento ou interdição de qualquer sócio, os herdeiros ou
representantes exercerão os direitos inerentes à respectiva quota,
fazendo-se representar por um deles enquanto se ela mantiver indivisa.
ARTIGO 9.º
As assembleias gerais serão convocadas por carta registada com
aviso de recepção com a antecedência de 15 dias, salvo se a lei
prescrever outras formalidades.
ARTIGO 10.º
A gerência 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 móveis, imóveis ou direitos, 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.
29 de Novembro de 2002.  A Ajudante, Maria Dulce Ribeiro da
Silva.
1000171100
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SANTARÉM
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2  Tem a sede na Estrada da Serra, freguesia de Santa Maria dos
Olivais, concelho de Tomar.

FRADE & SILVA, L.

DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 650/
700814; identificação de pessoa colectiva n.º 500530670.
Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram
depositados, na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas
da sociedade, respeitante ao ano de 2001.
28 de Novembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão.
1000171093

ARTIGO 2.º
O contrato social consiste na exploração de mini-golfe, bowling,
pista de karting e outros meios lúdicos de animação turística. Snack-bar, cafetaria, pastelaria e restaurante.
ARTIGO 3.º
O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 10 000,00 euros, representado por uma quota de igual valor
nominal pertença do seu único sócio Rui Miguel de Sousa Catalo.
ARTIGO 4.º

RAMIRO FERNÃO PIRES, L.

DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 262/
981211; identificação de pessoa colectiva n.º 500226750.
Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram
depositados, na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas
da sociedade, respeitante ao ano de 2001.
3 de Dezembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão.
1000171096

SANTANA & DORES, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 1499/
821006; identificação de pessoa colectiva n.º 501380680.
Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram
depositados, na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas
da sociedade, respeitante ao ano de 2001.
3 de Dezembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão.
1000171098

TOMAR

1  O único sócio exerce as competências das assembleias gerais,
podendo, designadamente, nomear gerentes.
2  A sociedade terá um ou mais gerentes que podem ou não ser
sócios, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em
assembleia geral.
3  As decisões do único sócio de natureza igual às deliberações da
assembleia geral são registadas em acta por ele assinada.
4  Nos termos da sua competência nomeia desde já gerentes o
único sócio Rui Miguel de Sousa Catalo e a não sócia Andreia Filipa
da Cunha Marques, solteira, maior, número fiscal 237083132, residente
na Rua da Beira, 16, Casal do Rato, Odivelas, com ou sem
remuneração conforme for deliberado em assembleia geral.
ARTIGO 5.º
Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um gerente.
ARTIGO 6.º
1  O único sócio fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com
a sociedade desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social, observem a forma escrita e obedeçam à forma legalmente
prescrita.
2  Os documentos de que constam negócios celebrados pelo único
sócio e a sociedade são patenteados conjuntamente com o relatório
de gestão e os documentos de prestação de contas, podendo, a todo o
tempo, qualquer interessado consultá-los na sede da sociedade.
ARTIGO 7.º

MANUEL DE FREITAS LOPES & C.A, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 354;
identificação de pessoa colectiva n.º 500178682; inscrição n.º 18.
Certifico que foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe,
quanto ao seu artigo 5.º ficando o mesmo com a redacção seguinte:

O sócio poderá ser chamado a efectuar prestações suplementares
de capital nas condições que vierem a ser aprovadas pela assembleia
geral, até ao limite de 20 vezes o valor da sua quota.
11 de Novembro de 2002.  O Ajudante Principal, António
Aparício Sardinha.
1000171133

ARTIGO 5.º

ARTE E VIDA  ARTESANATO, L.DA

A sociedade poderá exigir, por deliberação devidamente aprovada
em assembleia geral e nas condições que ela fixar, que os sócios façam
prestações suplementares de capital até ao montante global de
1 000 000,00 de euros.

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 1218;
identificação de pessoa colectiva n.º 502831790; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 2/22112002.

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

Certifico que foi registada a dissolução e encerramento da liquidação
da sociedade em epígrafe, tendo as contas sociais sido aprovadas em
9 de Outubro de 2002.

Conferida, está conforme.
2 de Dezembro de 2002.  O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha.
1000171138

TOMAR RADICAL  ANIMAÇÃO TURÍSTICA,
UNIPESSOAL, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 2158;
identificação de pessoa colectiva n.º P505888777; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 6/07112002.
Certifico que pelo sócio único Rui Miguel de Sousa Catalo, solteiro,
maior, morador na Rua da Beira, 16, Casal do Rato, Odivelas, foi constituída
a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato/estatuto seguinte:
ARTIGO 1.º
1  A sociedade adopta a firma Tomar Radical  Animação
Turística, Unipessoal, L.da

Conferida, está conforme.
2 de Dezembro de 2002.  O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha.
1000171131

EUROSOFITRANS  TRANSPORTES, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 2161;
identificação de pessoa colectiva n.º P 506340716; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 11/22112002.
Certifico que Carla Sofia Flores da Silva e Ana Cristina Flores da
Silva, ambas solteiras, maiores, moradoras em Tomar, constituíram a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato seguinte:
ARTIGO 1.º
1  A sociedade adopta a firma EUROSOFITRANS  Transportes, L.da, e tem a sua sede em Tomar, na Rua Particular do Bairro
Industrial, 18 e 20, freguesia de São João Baptista.
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2  Por decisão da gerência pode a sede ser deslocada dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como podem ser
criadas sucursais, agências, delegações ou outras formas locais de
representação.
ARTIGO 2.º
1  A sociedade tem por objecto transportes rodoviários públicos
ocasionais de mercadorias. Reparação e comércio auto.
2  A sociedade poderá adquirir participações, como sócia de
responsabilidade limitada, em sociedades com o objecto diverso do
seu, em sociedades reguladas por leis especiais e associar-se em
agrupamentos complementares de empresas.
ARTIGO 3.º
1  O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000,00 euros, e encontra-se dividido em duas quotas, uma do valor
nominal de 10 000,00 euros, pertencente à sócia Carla Sofia Flores
da Silva, e outra do valor nominal de 40 000,00 euros, pertencente à
sócia Ana Cristina Flores da Silva.
2  Por deliberação unânime de todos poderão ser exigidas aos
sócios prestações suplementares até ao montante global de
500 000,00 euros.
ARTIGO 4.º
1  Apenas a cessão total ou parcial de quotas entre sócios é
livremente permitida.
2  A cessão de quotas a não sócio depende do consentimento
prévio da sociedade, à qual é reservado o direito de preferência em
primeiro lugar e aos sócios não cedentes em segundo, no caso de cessão
a título oneroso.
ARTIGO 5.º
1  A administração e representação da sociedade, remunerada ou
não conforme for deliberado, fica afecta aos gerentes a designar em
assembleia geral.
2  Para obrigar a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram feitos os
seguintes registos:
Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1  Cessação de funções de João
Carlos Henriques Barreiro, como vogal do conselho de administração,
em 31 de Outubro de 2002, por renúncia.
Está conforme o original.
29 de Novembro de 2002.  A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Silva.
2001292678

SETÚBAL
BARREIRO

TEMAFRIO  REPARAÇÃO DE ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA
Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 836/
860723; identificação de pessoa colectiva n.º 501694480; inscrição
n.º 8; número e data da apresentação: 2/021002.
Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectuados
os seguintes actos de registo:
Aumento de capital, tendo sido alterado o artigo 3.º, que passa a
ter a seguinte redacção:
ARTIGO 3.º
O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 50 000,00 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor
nominal de 37 500,00 euros, pertencente ao sócio, António Augusto
Viana Guerrinha; uma do valor nominal de 12 500,00 euros,
pertencente à sócia Luísa Maria Coimbra de Paiva Abrantes Guerrinha.
O texto actualizado ficou depositado na pasta respectiva.
Está conforme o original.
28 de Novembro de 2002.  A Primeira-Ajudante, Fernanda
Batalha.
2000875696

ARTIGO 6.º
1  A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio nos
seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Se quota for arrolada, arrestada, penhorada ou incluída em massa
falida ou insolvente;
c) Cessão de quota a não sócio sem o prévio consentimento da
sociedade;
d) Quando o sócio deixar de comparecer ou de se fazer representar
nas assembleias gerais por mais de três anos consecutivos.
2  Salvo disposição legal imperativa em sentido diverso, a
contrapartida da amortização será o valor que para a quota resultar
do último balanço aprovado e será paga nas condições estipuladas na
assembleia que deliberar a amortização.
3  A quota amortizada figurará como tal no balanço, podendo,
porém, os sócios deliberar que em vez de amortizada sejam criadas
uma ou mais quotas, destinadas a serem alienadas a um ou mais sócios
ou a terceiro.

AUTO QUINTA GRANDE  COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS
NOVOS E USADOS, L.DA
Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1987/
951010; identificação de pessoa colectiva n.º 503510491;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/021002.
Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectuados
os seguintes actos de registo:
Cessação de funções do gerente, Armando da Silva Santos, por
renúncia em 10 de Fevereiro de 2002.
Está conforme o original.
28 de Novembro de 2002.  A Primeira-Ajudante, Fernanda
Batalha.
2000875688

ARTIGO 7.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 8.º
Por deliberação dos sócios poderão ser derrogadas as normas legais
dispositivas.
2 de Dezembro de 2002.  O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha.
1000171128

TORRES NOVAS

ECO-EDIFICA, AMBIENTE, INFRA-ESTRUTURAS
E CONSTRUÇÕES, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1322/951222; identificação de pessoa colectiva n.º 503554138;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 1/021028.

FRANCISCO LIBÓRIO, L.DA
Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 809/
860113; identificação de pessoa colectiva n.º 501603603; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 4/020923.
Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectuados
os seguintes actos de registo:
Alteração parcial do pacto social, com aumento de capital, tendo
sido alterado o artigo 3.º, que passa a ter a seguinte redacção:
ARTIGO 3.º
O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000,00 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 2500,00 euros, pertencente uma a cada um dos sócios.
O texto actualizado ficou depositado na pasta respectiva.
Está conforme o original.
26 de Novembro de 2002.  A Primeira-Ajudante, Fernanda
Batalha.
2000875599
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JOÃO PINHO  SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 3176/
990219; identificação de pessoa colectiva n.º 504308475; inscrição
n.º 6; número e data da apresentação: 3/020925.
Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectuados
os seguintes actos de registo:
Alteração parcial do contrato, tendo sido alterado o n.º 2 do
artigo 1.º, que passa a ter a seguinte redacção:
ARTIGO 1.º
2  A sociedade tem a sua sede na Quimiparque, Rua 17, 6, CCI,
5138, freguesia e concelho do Barreiro.
O texto actualizado ficou depositado na pasta respectiva.
Está conforme o original.
26 de Novembro de 2002.  A Primeira-Ajudante, Fernanda
Batalha.
2000875602

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula
n.º 3204/021115; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/021115.
Certifico que foi constituída por João Manuel Silva de Pinho, e
Cláudia Massano Rodrigues de Pinho, a sociedade em epígrafe, cujo
contrato se rege pelos seguintes artigos:
ARTIGO 1.º
1  A sociedade adopta a firma João Pinho  Sociedade de
Mediação Imobiliária, L.da
2  A Sociedade tem a sua sede na Rua de Miguel Bombarda, 14-A,
e Rua de Elias Garcia, 36 B e C, loja 9, freguesia e concelho do Barreiro.
3  Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem criadas
ou encerradas agências, filiais, delegações, sucursais ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.
ARTIGO 2.º
O objecto da Sociedade consiste em mediação imobiliária.

PLURIANIMA  PRODUÇÃO E MONTAGEM DE EVENTOS, L.

DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 3202/
021106; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/021106.
Certifico que foi constituída entre Joaquim Carlos Coelho Tavares
e Valter Filipe Caniça Lopes Rato, a sociedade em epígrafe, cujo
contrato se rege pelos seguintes artigos:
ARTIGO 1.º
1  A sociedade adopta a firma PLURIANIMA  Produção e
Montagem de Eventos, L.da
2  A sociedade tem a sua sede na Rua de Júlia Franco, 3, 3.º,
direito, Alto do Seixalinho, freguesia do Alto do Seixalinho, concelho
do Barreiro.
3  Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem criadas
ou encerradas agências, filiais, delegações, sucursais ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.
ARTIGO 2.º
O objecto da sociedade consiste na produção e montagem de
espectáculos e eventos, animação, actividades recreativas, culturais,
sociais de lazer e desporto. Actividades de decoração e iluminação
decorativa.
ARTIGO 3.º
O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000,00 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 2500,00 euros cada, pertencente uma a cada um dos sócios.
ARTIGO 4.º
1  A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou não sócios.
2  Para a sociedade ficar obrigada, 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 sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.
ARTIGO 6.º

ARTIGO 3.º
O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000,00 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 2500,00 euros cada, pertencente uma a cada um dos sócios.
ARTIGO 4.º
1  A gerência da Sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou não sócios.
2  Para a Sociedade ficar obrigada, é necessária a intervenção de
um gerente.
3  Fica desde já nomeado gerente o sócio João Manuel Silva de
Pinho.
ARTIGO 5.º
A Sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.
Disposição transitória
A gerência fica, desde já, autorizada a levantar o capital social,
depositado, a fim de custear as despesas de constituição e registo da
Sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social e a
adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direitos, mesmo
antes do registo definitivo, assumindo a Sociedade todos os actos
praticados pela gerência, nesse período, logo que definitivamente
matriculada.
Está conforme o original.
26 de Novembro de 2002.  A Primeira-Ajudante, Fernanda
Batalha.
2000875629

LEXIBOOK  ELECTRÓNICA, L.DA
Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2414;
identificação de pessoa colectiva n.º 504024469; data da
apresentação: 060902.
Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram
depositados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à
prestação de contas do ano de 2001.

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

12 de Novembro de 2002.  A Primeira-Ajudante, Fernanda
Batalha.
2000876404

ARTIGO 7.º

NUNES & FARIA  CONSTRUÇÕES, L.DA

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.
21 de Novembro de 2002.  A Primeira-Ajudante, Fernanda
Batalha.
2000875610

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1969/
950814; identificação de pessoa colectiva n.º 503476412; inscrição
n.º 7; número e data da apresentação: 8/021024.
Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectuados
os seguintes actos de registo: alteração parcial do contrato, tendo sido
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alterado os artigos 4.º e n.º 1 do artigo 9.º que passam a ter a seguinte
redacção:
ARTIGO 4.º
O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
114 723,52 euros, e corresponde à soma de três quotas: uma no valor
nominal de 57 361,76 euros pertencente ao sócio Pedro Lopes Pereira
de Faria e duas iguais no valor nominal de 28 680,88 euros pertencentes
ao sócio Álvaro António Ferreira Nunes e outra à sócia Alexandra
Ferreira Nunes.
ARTIGO 9.º
1  A gerência e administração da sociedade e a sua representação,
em juízo ou fora dele, activa e passivamente, são exercidas pelo
gerente ou gerentes, nomeados em assembleia geral, com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral,
continuando como gerentes os sócios Pedro Lopes Pereira de Faria e
Álvaro António Ferreira Nunes.
O texto actualizado ficou depositado na pasta respectiva.
Está conforme o original.
11 de Novembro de 2002.  A Primeira-Ajudante, Fernanda
Batalha.
2000874614

BRAIZISILVA  BOUTIQUE DE PÃO QUENTE
E PASTELARIA, L.DA
Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2035/
960118; identificação de pessoa colectiva n.º 503575143; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 35/011221.
Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectuados
os seguintes actos de registo: aumento e redenominação do capital
social, tendo sido alterado o artigo 3.º, que passa a ter a seguinte
redacção:
ARTIGO 3.º
O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000,00 euros e corresponde à soma de duas quotas, uma com o valor
nominal de 3500,00 euros e outra com o valor nominal de
1500,00 euros, pertencendo ambas as quotas à sócia Isabel Maria do
Sacramento Carvalho Braizinha da Silva.
O texto actualizado ficou depositado na pasta respectiva.
Está conforme o original.
30 de Outubro de 2002.  A Primeira-Ajudante, Venância Cardoso.
2000875033

ARTIGO 3.º
O objecto social consiste na prestação de serviços nas áreas de
contabilidade, auditoria, fiscalidade, serviços administrativos e gestão
de condomínios.
ARTIGO 4.º
1  A sociedade tem a sua sede social na Rua de Miguel Bombarda,
74, e 74-A, 1.º, loja 37, freguesia do Barreiro, no concelho do
Barreiro.
2  A gerência poderá alterar a sede social para outro local.
ARTIGO 5.º
O capital social é do montante de 5000,00 euros, encontra-se
totalmente subscrito e realizado, está dividido em duas quotas, cada
uma com o valor de 2500,00 euros, sendo uma da titularidade da sócia
Dr.ª Maria Emília Braga de Almeida Santos e a outra da titularidade
do sócio José Bernardo Ferreira Pinto.
ARTIGO 6.º
A gerência da sociedade é exercida por um ou mais gerentes nos
termos em que tal for deliberado em assembleia geral e a sociedade
obriga-se com a assinatura do gerente ou de um procurador dentro
dos limites estabelecidos na respectiva procuração.
Está conforme o original.
20 de Novembro de 2002.  A Primeira-Ajudante, Fernanda
Batalha.
2000874762

ESPIRAL CRIATIVA  PRODUÇÕES MULTIMÉDIA, L.DA
Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 3200/
021104; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/021104.
Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contrato
se rege pelos seguintes artigos:
ARTIGO 1.º
1  A sociedade adopta a firma Espiral Criativa  Produções
Multimédia, L.da
2  A sociedade tem a sua sede na Rua de Júlio Dinis, 55, 3.º,
freguesia da Verderena, concelho do Barreiro.
3  A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.
4  A criação de formas locais de representação não dependera de
deliberação dos sócios.
ARTIGO 2.º

CCI  IMOBILIÁRIA E CONSTRUÇÃO, L.DA
Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1567;
identificação de pessoa colectiva n.º 502888768; data da
apresentação: 040902.
Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram
depositados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à
prestação de contas do ano de 2001.
12 de Novembro de 2002.  A Primeira-Ajudante, Fernanda
Batalha.
2000876170

ACTPAS  CONTABILIDADE E AUDITORIA, L.DA
Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 3198/
021030; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/021030.
Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contrato
se rege pelos seguintes artigos:
ARTIGO 1.º
A sociedade reveste a forma societária de sociedade por quotas e é
constituída por tempo indeterminado.
ARTIGO 2.º
A sociedade adopta a denominação social ACTPAS  Contabilidade
e Auditoria, L.da

1  O objecto da sociedade consiste na actividade de tradução,
produção e edição de conteúdos em suporte multimédia.
2  A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares de empresas, bem como em quaisquer sociedades,
independentemente do respectivo objecto.
ARTIGO 3.º
O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000,00 euros, corresponde à soma de quatro quotas: uma no valor
nominal de 1500,00 euros, pertencente à sócia Dina Teresa Nunes
Barroso Pinto de Almeida; uma do valor nominal de 1000,00 euros,
pertencente ao sócio José Manuel Rocha Pinto de Almeida; uma no
valor nominal de 1500,00 euros, pertencente à sócia Susana Margarida
Guerra Neves Ramalho; e uma do valor nominal de 1000,00 euros,
pertencente ao sócio José Alexandre Soares de Azevedo Martins.
ARTIGO 4.º
1  A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem aos sócios que desde já ficam nomeados gerentes. Em ampliação
dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar, vendar e permutar quaisquer bens móveis e imóveis,
incluindo automóveis;
b) Celebrar contratos de locação financeira;
c) Contrair empréstimos ou outro tipo de financiamentos e realizar
operações de crédito que sejam permitidas por lei, prestando as
garantias exigidas pelas entidades mutuantes;
d) Participar no capital de outras sociedade nos termos do n.º 2 do
artigo 2.º
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2  Para vincular a sociedade, em todos os seus actos e contratos,
é necessário a intervenção de dois gerentes.
3  Os gerentes desde já nomeados são os sócios Dina Teresa Nunes
Barroso Pinto de Almeida e Susana Margarida Guerra Neves Ramalho.
ARTIGO 5.º
Carece de consentimento da sociedade a cessão de quotas a não
sócios.
Está conforme o original.
13 de Novembro de 2002.  A Primeira-Ajudante, Fernanda
Batalha.
2000874843

GILTEJO  ARTIGOS DOMÉSTICOS, L.DA
Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2179/
970120; identificação de pessoa colectiva n.º 503806722; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 5/020319.
Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectuados
os seguintes actos de registo: aumento e redenominação do capital
social, tendo sido alterado o artigo 4.º, que passa a ter a seguinte
redacção:
ARTIGO 4.º
O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de 5007,98 euros, e está dividido em três quotas assim distribuídas: uma
quota de valor nominal de 2504,00 euros, pertencentes ao sócio
Estêvão Tomás Barrelas Martins; uma quota de valor nominal de
1251,99 euros, pertencentes à sócia Gertrudes Maria Varela Almeida
Martins; uma quota de valor nominal de 1251,99 euros, pertencentes
à sócia Cristina Maria de Almeida Martins.
O texto actualizado ficou depositado na pasta respectiva.
Está conforme o original.
20 de Novembro de 2002.  A Primeira-Ajudante, Fernanda
Batalha.
2000875068

sócios, Daniel Maria Ramos Serapio e Demetilia de Matos Pinto
Serapio.
2  Para que a sociedade se considere validamente obrigada em
todos os seus actos e contratos é suficiente a intervenção de um
gerente.
§ único. A sociedade poderá celebrar contratos de leasing ou outros
contratos para aquisição de viaturas para utilização da sociedade.
Está conforme o original.
11 de Novembro de 2002.  A Primeira-Ajudante, Fernanda
Batalha.
2000874452

CLÍNICA RADIOLÓGICA DO SUL, L.DA
Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 965/
880128; identificação de pessoa colectiva n.º 501926798; inscrição
n.º 9; número e data da apresentação: 2/020911.
Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectuados
os seguintes actos de registo: alteração parcial do contrato, tendo sido
alterado o corpo do artigo 4.º, que passa a ter a seguinte redacção:
4.º
A gerência e administração da sociedade, bem como a sua
representação em juízo e fora dele, activa e passivamente, serão
exercidas pela sócia Isabel Carla Pinto Ramos Bento Nunes Feijão e
pela não sócia Ana Sofia Rosado Colaço Nunes Feijão, casada, residente
na Avenida de Alfredo da Silva, 9, freguesia e concelho do Barreiro,
já nomeadas gerentes, sendo necessárias as assinaturas conjuntas das
duas gerentes para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e
contratos, bastando a assinatura de qualquer uma para os actos de mero
expediente.
O texto actualizado ficou depositado na pasta respectiva.
Está conforme o original.
20 de Novembro de 2002.  A Primeira-Ajudante, Fernanda
Batalha.
2000876471

RESTAURANTE O GAVETO DE PALHAIS, L.DA
Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 3191/
021018; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/021018.

ROQUE & SANTOS  SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Certifico que foi constituída entre Daniel Maria Ramos Serapio e
Demetilia Rosa de Matos Pinto Serapio a sociedade em epígrafe, cujo
contrato se rege pelos seguintes artigos:

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2151/
961029; identificação de pessoa colectiva n.º 503746452;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, inscrição n.º 6 e inscrição n.º 7;
números e data das apresentações: 1, 2 e 3/021011.

ARTIGO 1.º
1  A sociedade é constituída sob o tipo de sociedade comercial
por quotas.
2  A sociedade adopta a firma Restaurante O Gaveto de
Palhais, L.da
3  A sociedade tem a sua sede social na Rua do Convento, 2 e 2-A,
freguesia de Palhais, concelho do Barreiro.
4  A gerência pode deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe.
5  Poderá também a gerência abrir ou extinguir delegações, filiais,
agências ou sucursais, onde e quando entender.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectuados
os seguintes actos de registo:
Cessação de funções da gerente Maria do Céu Cordeiro Marques
Santos, por renúncia em 4 de Outubro de 2002.
Autorização para manutenção de apelido.
Apelido: Santos.
Autorizante: Maria do Céu Cordeiro Marques Santos.
Data: 4 de Outubro de 2002.
Alteração parcial do contrato com unificação de quotas, tendo
alterado os artigos 4.º e 5.º, que passam a ter a seguinte redacção:
4.º

ARTIGO 2.º
A sociedade tem por objecto: restaurante.
ARTIGO 3.º
O capital social é integralmente realizado em dinheiro é de
5000,00 euros, e corresponde à soma de duas quotas de 2500,00 euros
cada uma, pertencente uma a cada sócio.
ARTIGO 4.º
A cessão, total ou parcial, de quotas entre sócios é livremente
permitida; a cessão a estranhos depende do consentimento da
sociedade, à qual, em primeiro lugar, e aos sócios não cedentes, em
segundo, fica conferido o direito de preferência.
ARTIGO 5.º
1  A gerência, dispensada de caução, remunerada ou não,
conforme for deliberado em assembleia geral, pertence a ambos os

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de 5012,92 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais, do valor
nominal de 2506,46 euros, cada, pertencentes uma a cada um dos
sócios.
5.º
A gerência da sociedade e a sua representação em juízo ou fora
dele, activa e passivamente, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence à sócia Florbela Correia Roque,
já nomeada gerente.
§ único. Para que a sociedade se considere validamente obrigada em
todos os seus actos e contratos é suficiente a assinatura de um gerente.
O texto actualizado ficou depositado na pasta respectiva.
Está conforme o original.
20 de Novembro de 2002.  A Primeira-Ajudante, Fernanda
Batalha.
2000874096
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VITAL RIBEIRO, UNIPESSOAL, L.DA
Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2981;
data da apresentação: 020919.
Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram
depositados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à
prestação de contas do ano de 2001.
19 de Novembro de 2002.  A Primeira-Ajudante, Fernanda
Batalha.
2000876668

HORÁCIO CORREIA DUARTE, L.DA

Conselho de administração: presidente  Manuel Monteiro Crespo,
viúvo, residente na Rua de Lucinda Simões, 7, Lavradio; administradores  Eduardo Manuel dos Santos Mendes, solteiro, maior,
residente na Rua de Lucinda Simões, 7, rés-do-chão, Lavradio, e
Salvador Duarte, viúvo, residente na Rua de Lucinda Simões, 7, résdo-chão, Lavradio.
Fiscalização: fiscal único  Reinaldo Soares, Rogério Coelho & José
Jacob, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas n.º 162, com sede
na Rua de Gago Coutinho, 22, Baixa da Banheira, representado por
José Candeias Lourenço Jacob, casado, residente na Rua de Crespo
Coutinho, 22, Baixa da Banheira, revisor oficial de contas 858; fiscal
suplente: Rogério Carlos Guedes Coelho, casado, residente na Avenida
de D. João II, 8, 3.º frente, Setúbal, revisor oficial de contas 787.
Está conforme o original.

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1421;
identificação de pessoa colectiva n.º 502689676; data da
apresentação: 020918.

20 de Novembro de 2002.  A Primeira-Ajudante, Fernanda
Batalha.
2000874641

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram
depositados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à
prestação de contas do ano de 2001.

ECUME  ESTUDOS E PROJECTOS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

19 de Novembro de 2002.  A Primeira-Ajudante, Fernanda
Batalha.
2000876650

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1495/
920623; identificação de pessoa colectiva n.º 502799498; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 32/020326.

AQUATRO  PROJECTOS E ENGENHARIA, S. A.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectuados
os seguintes actos de registo: aumento e redenominação do capital
social, tendo sido alterado o artigo 3.º do pacto social que passa a ter
a seguinte redacção:

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2689;
identificação de pessoa colectiva n.º 502626356; data da
apresentação: 020917.
Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram
depositados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à
prestação de contas do ano de 2001.
19 de Novembro de 2002.  A Primeira-Ajudante, Fernanda
Batalha.
2000876633

TRANSPORTES MIXÃO, L.DA
Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2328;
identificação de pessoa colectiva n.º 504045580; data da
apresentação: 020913.
Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram
depositados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à
prestação de contas do ano de 2001.
19 de Novembro de 2002.  A Primeira-Ajudante, Fernanda
Batalha.
2000876609

N. M. E.  NÚCLEO DE MEDICINA ESPECIALIZADA, L.DA
Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 493;
identificação de pessoa colectiva n.º 500768331; data da
apresentação: 01102002.
Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram
depositados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à
prestação de contas do ano de 2000.
26 de Novembro de 2002.  A Primeira-Ajudante, Fernanda
Batalha.
2001422890

URBANIOBRAS  SOCIEDADE IMOBILIÁRIA
DE CONSTRUÇÕES, S. A.
Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2473/
981116; identificação de pessoa colectiva n.º 504298909 inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 2/020620.
Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectuados
os seguintes actos de registo:
Facto inscrito: nomeação dos órgãos sociais em 28 de Janeiro de 2002.
Prazo: 2002/2005.

ARTIGO 3.º
O capital social realizado em dinheiro é de 5000,00 euros e
corresponde à soma das quotas dos sócios do seguinte modo: sócia
Conceição dos Santos Pereira, uma quota nominal de 2500,00 euros;
sócio Paulo Pereira Morgado, uma quota nominal de 2000,00 euros;
sócio António Manuel Pereira Morgado, uma quota nominal de
500,00 euros.
O texto actualizado ficou depositado na pasta respectiva.
Está conforme o original.
20 de Novembro de 2002.  A Primeira-Ajudante, Fernanda
Batalha.
2000876617

TRANSPORTES MIXÃO, L.DA
Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2328/
980115; identificação de pessoa colectiva n.º 504045580;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/020920.
Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:
Mudança da sede: Avenida do Mestre Manuel Santos Cabanas, 12,
2.º, direito, freguesia do Lavradio, concelho do Barreiro.
O texto actualizado ficou depositado na pasta respectiva.
Está conforme o original.
20 de Novembro de 2002.  A Primeira-Ajudante, Fernanda
Batalha.
2000876684

TRANSPORTES NASCIMENTO & HORTA, L.DA
Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 709;
identificação de pessoa colectiva n.º 501356371; data da
apresentação: 020924.
Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram
depositados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à
prestação de contas do ano de 2001.
21 de Novembro de 2002.  A Primeira-Ajudante, Fernanda
Batalha.
2000876706
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S. E. M. A. C.  SERVIÇOS DE ELECTRICIDADE,
MECÂNICA E AR CONDICIONADO, L.DA
Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1617;
identificação de pessoa colectiva n.º 502954957; data da
apresentação: 020924.
Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram
depositados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à
prestação de contas do ano de 2001.
21 de Novembro de 2002.  A Primeira-Ajudante, Fernanda
Batalha.
2000876714

LOURENÇO E REFORÇO, L.DA
Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1963;
identificação de pessoa colectiva n.º 503476196; data: 20020924.
Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram
depositados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à
prestação de contas do ano de 2001.
21 de Novembro de 2002.  A Primeira-Ajudante, Fernanda
Batalha.
2000876722

INÁCIA, AMARAL; ANTÓNIO & AMEIXA, L.DA
Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1025;
identificação de pessoa colectiva n.º 502029315; data: 20020925.
Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram
depositados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à
prestação de contas do ano de 2001.
21 de Novembro de 2002.  A Primeira-Ajudante, Fernanda
Batalha.
2000876749

ANTÓNIO TRINDADE  SERVIÇOS DE ENGENHARIA
ELECTROTÉCNICA E ELECTRÓNICA, L.DA
Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2180;
identificação de pessoa colectiva n.º 503806730; data: 20020930.
Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram
depositados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à
prestação de contas do ano de 2001.
21 de Novembro de 2002.  A Primeira-Ajudante, Fernanda
Batalha.
2000876919
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2  Por simples deliberação da gerência, a sociedade poderá
transferir a sua sede dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, bem como serem criadas e extintas sucursais, agências,
delegações ou outras formas legais de representação.
ARTIGO 3.º
O objecto social consiste na construção de edifícios, empreitadas e
subempreitadas de todos os trabalhos de construção civil, nomeadamente revestimentos, ladrilhos e cantarias, compra, venda e
arrendamento de imóveis, e revenda dos adquiridos para esse fim.
ARTIGO 4.º
A sociedade poderá adquirir participações noutras sociedades, seja
qual for a sua natureza e tipo, mesmo com objecto diferente do seu e
associar-se em agrupamentos complementares de empresas.
ARTIGO 5.º
O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado pela quota do único sócio Policarpo Carvalho.
ARTIGO 6.º
1  A sociedade é administrada pela gerência composta de um ou
mais gerentes, designados pelo sócio único, com ou sem remuneração,
conforme por ele decidido.
2  A gerência da sociedade ficará a cargo do sócio Policarpo
Carvalho, desde já nomeado gerente.
3  A sociedade obriga-se, em todos os seus actos e contratos,
pela assinatura de um gerente.
ARTIGO 7.º
A sociedade poderá iniciar imediatamente a sua actividade, ficando
o gerente desde já autorizado, designadamente, a adquirir quaisquer bens
móveis ou imóveis e tomar de arrendamentos, procedendo ao
levantamento de quantias da conta aberta em nome da sociedade, para
liquidação de todas e quaisquer obrigações emergentes da sua actividade,
bem como para liquidação de despesas com a sua constituição e registo,
despesas estas que a sociedade desde já assume.
Está conforme o original.
10 de Outubro de 2002.  A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Parreira Pereira.
2001506325

MOITA

CABELEIREIRO PALMEIRAS, L.DA
Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 1078/
941214; identificação de pessoa colectiva n.º 503326798.
Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 1997.
Conferida, está conforme.
28 de Novembro de 2002.  A Ajudante, Maria da Conceição
Marmeleira Migas Monteiro.
1000171117

GRÂNDOLA

POLICARVALHO  CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

CABELEIREIRO PALMEIRAS, L. DA

Sede: Rua do 1.º de Maio, 17-A, Bairro da Liberdade,
freguesia e concelho de Grândola

Sede: Largo da Costa do Cisne, loja 11-C, 2860 Moita

Capital social: € 5000

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 1078/
941214; identificação de pessoa colectiva n.º 503326798.

Conservatória do Registo Comercial de Grândola. Matrícula n.º 529/
20020722; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/
20020722.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram
depositados, na respectiva pasta, os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 1998.

Certifico que, Policarpo Carvalho, casado com Leonor Maria Nobre
Carvalho, na comunhão de adquiridos, constituiu a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

Conferida, está conforme.
22 de Novembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Maria Lucinda
Neves Abrunheiro Andrade.
1000181067

ARTIGO 1.º

CABELEIREIRO PALMEIRAS, L. DA

A sociedade adopta a firma POLICARVALHO  Construções,
Unipessoal, L.da
ARTIGO 2.º

Sede: Largo da Costa do Cisne, loja 11-C, 2860 Moita

1  A sede social é na Rua do 1.º de Maio, 17-A, no Bairro da
Liberdade, freguesia e concelho de Grândola.

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 1078/
941214; identificação de pessoa colectiva n.º 503326798.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram
depositados, na respectiva pasta, os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 1999.
Conferida, está conforme.
22 de Novembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Maria Lucinda
Neves Abrunheiro Andrade.
1000181068

CABELEIREIRO PALMEIRAS, L.DA
Sede: Largo da Costa do Cisne, loja 11-C, 2860 Moita
Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 1078/
941214; identificação de pessoa colectiva n.º 503326798.
Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram
depositados, na respectiva pasta, os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2000.
Conferida, está conforme.
22 de Novembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Maria Lucinda
Neves Abrunheiro Andrade.
1000181069

CABELEIREIRO PALMEIRAS, L.DA
Sede: Largo da Costa do Cisne, loja 11-C, 2860 Moita
Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 1078/
941214; identificação de pessoa colectiva n.º 503326798.
Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram
depositados, na respectiva pasta, os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2001.
Conferida, está conforme.
22 de Novembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Maria Lucinda
Neves Abrunheiro Andrade.
1000181070

OPS  COMÉRCIO DE BRINDES PUBLICITÁRIOS, L.DA

2.º
O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de
consultoria e formação na área das ciências físico-químicas;
administração e avaliação imobiliária; consultoria na área da gestão e
dos negócios; estudos e projectos de investimentos.
3.º
O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, e corresponde à soma de três quotas: uma de valor
nominal de 100 euros, pertencente à sócia Maria Teresa Tavares
Tapadinhas de Carvalho Coelho; outra de 2450 euros, pertencente à
sócia Teresa Inês Tavares Tapadinhas de Carvalho Coelho; e outra
de 2450 euros, pertencente à sócia Ana Carolina Tavares Tapadinhas
de Carvalho Coelho.
4.º
A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada ou não,
conforme deliberado em assembleia geral, fica a cargo da sócia Maria
Teresa Tavares Tapadinhas de Carvalho Coelho que, desde já, fica
nomeada gerente.
§ 1.º Podem ser nomeados um ou mais gerentes, estranhos à
sociedade, dependendo da deliberação da assembleia geral.
§ 2.º Para obrigar a sociedade em todos os seus actos, bem como
em actos de mero expediente, é necessária e suficiente a assinatura da
sócia gerente Maria Teresa Tavares Tapadinhas de Carvalho Coelho,
ou de quem ela indicar.
5.º
Pode qualquer sócio fazer à sociedade os suprimentos de que ela
carecer, gratuitos ou onerosos, por deliberação em assembleia geral.
Os sócios podem efectuar prestações suplementares de capital até ao
montante de 100 000 euros, mediante deliberação da assembleia geral
convocada para esse fim.
6.º
A cessão de quotas entre os sócios é livre; porém, a favor de
estranhos, fica dependente do consentimento da sociedade, à qual fica
reservado o direito de preferência.
7.º
A sociedade poderá amortizar qualquer quota, desde que se verifique
um dos casos seguintes: quando sobre a quota incida penhora, arresto,
arrolamento ou outro procedimento judicial
8.º

Sede: Rua de João de Deus, 10, 1.º, esquerdo, Moita
Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 1128/
950531; identificação de pessoa colectiva n.º 503431923; inscrição
n.º 7; número e data da apresentação: 2/20020611.
Certifico que a sociedade em epígrafe foi dissolvida e encerrada a
liquidação, tendo as contas sido aprovadas em 7 de Junho de 2002.
Conferida, está conforme.
19 de Setembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Maria Lucinda
Neves Abrunheiro Andrade.
1000171119

ACTIMT  CONSULTORIA DE GESTÃO E FORMAÇÃO, L.

DA

Sede: Estrada Nacional n.º 199-B, Baixa da Banheira, Moita
Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 2200/
20021120; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20021120.
Certifico que entre Maria Teresa Tavares Tapadinhas de Carvalho
Coelho, Teresa Inês Tavares Tapadinhas de Carvalho Coelho e Ana
Carolina Tavares Tapadinhas de Carvalho Coelho, foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:
1.º
A sociedade adopta a denominação de ACTIMT  Consultoria de
Gestão e Formação, L.da, e tem a sua sede na Estrada Nacional n.º 199-B,
freguesia da Baixa da Banheira, concelho da Moita e durará por tempo
indeterminado.
§ único. A gerência fica, desde já, autorizada a mudar a sua sede
para outro local do concelho ou concelho limítrofe, bem como a abrir,
transferir ou encerrar estabelecimentos, filiais, dependências ou outras
formas de representação no País ou no estrangeiro.

É expressamente proibido aos gerentes, obrigar a sociedade em actos
e contratos estranhos aos negócios sociais, designadamente letras de
favor, fianças, avales, abonações e outros semelhantes, os quais
responderão perante a sociedade por todos os prejuízos que porventura
lhes causarem.
Conferida, está conforme.
2 de Dezembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Cristina Maria
Lucas Bolina.
1000171120

RODRIGUES E DIAS, L.DA
Sede: Rua de Miguel Bombarda, 158-A, Moita
Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 309/
810824; identificação de pessoa colectiva n.º 501206159; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 1/20021109.
Certifico que a sociedade em epígrafe foi dissolvida e encerrada a
liquidação em 28 de Outubro de 2002.
Conferida, está conforme.
28 de Novembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Maria Lucinda
Neves Abrunheiro Andrade.
1000171121

SOCIEDADE DE REPARAÇÕES AUTO,
MORCEGO DE ALHOS VEDROS, L.DA
Sede: Largo da Graça, 11, 2860 Alhos Vedros
Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 212/
771212; identificação de pessoa colectiva n.º 500678227.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram
depositados, na respectiva pasta, os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2001.
Conferida, está conforme.
22 de Novembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Maria Lucinda
Neves Abrunheiro Andrade.
1000171122
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foram depositados todos os documentos respeitantes à prestação de
contas, bem como a acta da assembleia geral com a aprovação dos
mesmos e a aplicação dos resultados do exercício do ano de 2000.
12 de Novembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Anabela Teles
Reis Filipe Coelho.
2001645384

NORIAG  GESTÃO E CONSTRUÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

MONTIJO

SOCIEDADE AGRÍCOLA DE ALMENDRES, S. A.
Sede: Avenida de Luís de Camões, 609, Montijo
Conservatória do Registo Comercial de Montijo. Matrícula n.º 2165/
970306; identificação de pessoa colectiva n.º 503843806.
Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Sede: Avenida de Alexandre Herculano, 44, rés-do-chão,
esquerdo, Pinhal Novo, Palmela
Capital social: 500 000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1277/
961114; identificação de pessoa colectiva n.º 503391506; data da
apresentação: PC-20020924.

28 de Novembro de 2002.  O Conservador, Manuel Fernando
Lavrador Rito.
2001616520

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados todos os documentos respeitantes à prestação de
contas, bem como a acta da assembleia geral com a aprovação dos
mesmos e a aplicação dos resultados do exercício do ano de 2001.

BEMCHIQUE  DECORAÇÕES, L.DA

12 de Novembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Anabela Teles
Reis Filipe Coelho.
2001645376

Sede: Avenida de João XXIII, 239, rés-do-chão, esquerdo,
Montijo
Conservatória do Registo Comercial de Montijo. Matrícula n.º 1995/
950811; identificação de pessoa colectiva n.º 503511641.
Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2001.
29 de Novembro de 2002.  O Conservador, Manuel Fernando
Lavrador Rito.
2001422598

GALACTICOM  PROJECTOS E CONSULTORIA
INFORMÁTICA, L.DA
Sede: Montijo, Travessa da Fábrica, 1-A, 2870 Montijo
Conservatória do Registo Comercial de Montijo. Matrícula n.º 2063/
960430; identificação de pessoa colectiva n.º 503644838; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 2/20011122.
Certifico que foi registado o seguinte:
Inscrição n.º 4, apresentação n.º 2/20011122  Redenominação de
capital com aumento.
O capital foi aumentado de 400 000 $ para 1 002 410$, sendo o
aumento em dinheiro, no montante de 602 410$.
O capital é redenominado em euros, passando a ser de 5000 euros.
Artigo alterado: 4.º
Capital: O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas de 2500 euros cada, pertencentes
uma a cada um dos sócios José Francisco Simão Jorge e Paulo
Alexandre Nunes Fernandes Rasteiro de Almeida.
Está conforme o original.
3 de Abril de 2002.  O Conservador, Manuel Fernando Lavrador
Rito.
2001613865

GIL & VASCO, L.DA
Sede: Quinta das Façalvas, 1, Estrada Nacional 379, Palmela
Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 2463/
20020902; identificação de pessoa colectiva n.º 504282581;
inscrição n.º 7; números e data das apresentações: 1 a 3/20020902.
Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, quanto à sociedade acima indicada foi
depositado o texto da escritura de onde consta que a mesma efectuou
a alteração parcial do contrato, com aumento de capital, sendo o
montante do aumento de 10 000 euros, em dinheiro, subscrito pelos
sócios na proporção das suas quotas, tendo em consequência a
alteração dos artigos 1.º, 3.º e 5.º, que ficam com a seguinte redacção:
ARTIGO 1.º
A sociedade adopta a firma Gil & Vasco, L.da, tem a sua sede na
Quinta das Façalvas, 1, Estrada Nacional n.º 379, em Palmela, freguesia
e concelho de Palmela.
§ único. (Mantém-se.)
ARTIGO 3.º
O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
15 000 euros e corresponde à soma das duas quotas iguais de
7500 euros, uma de cada sócio.
ARTIGO 5.º
3  A sociedade obriga-se, em todos os seus actos e contratos,
com a assinatura de dois gerentes.
O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada,
encontra-se depositado na pasta respectiva.
25 de Novembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Vitória Maria
de Sousa Abundância Borges.
2001645716

PALMELA

GCT  DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR, S. A.

PRENSOTÉCNICA  COMPONENTES METÁLICOS, L.DA

Sede: Vila Amélia, Cabanas, Quinta do Anjo, Palmela

Sede: Estrada da Moita, lugar dos Poços, CCI 7607, Palmela

Capital social: 30 500 000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1761/
20000104; identificação de pessoa colectiva n.º 504807277; data
da apresentação: PC-20020930.
Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, com referência à sociedade em epígrafe,

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 2483/
20021001; identificação de pessoa colectiva n.º 503131954;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 2/20021001.
Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, quanto à sociedade acima indicada, foi
depositado o texto da escritura, de onde consta que a mesma efectuou
alteração parcial do contrato e redenominação do capital em euros,
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tendo como consequência, a alteração dos artigos 2.º, 4.º e 6.º, que
ficam com a seguinte redacção:
ARTIGO 2.º
1  A sociedade tem a sua sede na Estrada da Moita, lugar dos
Poços, CCI 7607, freguesia e concelho de Palmela.
ARTIGO 4.º
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§ único. Por simples deliberação da gerência, pode a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como pode a sociedade instalar e manter sucursais e outras formas de
representação social.
ARTIGO 2.º
A sociedade tem por objecto o comércio de madeiras e exploração
florestal.
O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada,
encontra-se depositado na pasta respectiva.

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5486,78 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor
nominal de 4389,42 euros, pertencente à sócia FILMARINE 
Sociedade de Investimentos Imobiliários, L.da; e outra do valor
nominal de 1097,36 euros, pertencente ao sócio Fernando Castelo
Branco Schedel.

18 de Novembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Vitória Maria
de Sousa Abundância Borges.
2001645775

ARTIGO 6.º

CONSTRUÇÕES JORGE FIDALGO & FONSECA, L.DA

1  A gerência da sociedade fica a cargo do sócio Fernando Castelo
Branco Schedel e dos não sócios Luís Filipe Nascimento Martins,
casado, residente na Rua de 25 de Abril, 59-A, 1.º, direito, Vendas de
Azeitão, Maria Manuela Nascimento Martins Carrajola dos Santos,
casada, residente na Rua do Major Perestrelo da Conceição, 16, rés-do-chão, direito, Setúbal e José Eduardo Nascimento Martins,
divorciado, residente na Praceta de José Malhôa, 4, 5.º, esquerdo,
Setúbal.
2  Para a sociedade ficar obrigada é necessária a assinatura de um
gerente.
O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada,
encontra-se depositado na pasta respectiva.
25 de Novembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Vitória Maria
de Sousa Abundância Borges.
2001645724

X FORCE  SISTEMAS INFORMÁTICOS, L.DA
Sede: Urbanização Nova Alcaide, lote 49, Palmela
Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 2449/
20020807; identificação de pessoa colectiva n.º 504635611;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 1/20020807.
Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, foi depositado o texto da escritura, de
onde consta que a sociedade em epígrafe mudou a sede para a
Urbanização Nova Alcaide, lote 40, Palmela, tendo como consequência a alteração do n.º 2 do artigo 1.º, que fica com a seguinte
redacção:
ARTIGO 1.º
2  A sociedade tem a sua sede na Urbanização Nova Alcaide,
lote 49, na freguesia e concelho de Palmela.
O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada,
encontra-se depositado na pasta respectiva.
25 de Novembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Vitória Maria
de Sousa Abundância Borges.
2001645996

JOÃO SANTOS  COMÉRCIO DE MADEIRAS,
UNIPESSOAL, L.DA
Sede: Agualva de Cima, Águas de Moura, Marateca, Palmela
Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 2473/
20020919; identificação de pessoa colectiva n.º 505559790;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 1/20020919.
Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, foi depositado o texto da escritura, de
onde consta que a sociedade em epígrafe alterou parcialmente o seu
contrato social, tendo como consequência a alteração dos artigos 1.º
e 2.º, que ficam com a seguinte redacção:
ARTIGO 1.º
A sociedade adopta a firma João Santos  Comércio de Madeira,
Unipessoal, L.da, e tem a sede em Agualva de Cima, Águas de Moura,
freguesia de Marateca, concelho de Palmela.

Sede: Rua do Padre Manuel Caetano, 7, 4.º, esquerdo, Palmela
Capital social: 49 879,80 euros

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 2494/
20021014; identificação de pessoa colectiva n.º 501959327;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 2/20021014.
Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, foi depositado o texto autenticado da
acta da assembleia geral da sociedade, de onde consta que a mesma
mudou a sua sede para a Rua do Padre Manuel Caetano, 7, 4.º,
esquerdo, Palmela, tendo como consequência a alteração do artigo 2.º,
que fica com a seguinte redacção:
ARTIGO 2.º
A sede social fica na Rua do Padre Manuel Caetano, 7, 4.º, esquerdo,
na vila, freguesia e concelho de Palmela.
O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada,
encontra-se depositado na pasta respectiva.
25 de Novembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Anabela Teles
Reis Filipe Coelho.
2001646119

GCT  DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR, S. A.
Sede: Vila Amélia, Cabanas, Quinta do Anjo, Palmela
Capital social: 30 500 000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1761/
20000104; identificação de pessoa colectiva n.º 504807277;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20020930.
Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, com referência à sociedade em epígrafe,
foi depositada a carta, de onde consta a cessação de funções de Horácio
de Sousa Ribeiro, por renúncia, efectuada em 13 de Junho de 2001.
12 de Novembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Anabela Teles
Reis Filipe Coelho.
2001645392

SOCIEDADE AGRÍCOLA DA QUINTA DAS CAÇADORAS, L.DA
Sede: Quinta dos Caçadores, Fonte do Cortiço, Palmela
Capital social: 1 000 000$

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 272/
860603; identificação de pessoa colectiva n.º 501678867; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 23/20020923.
Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, foi depositada a escritura de onde consta
a dissolução, liquidação e partilha da sociedade identificada em epígrafe,
sendo a data da aprovação das contas, 26 de Junho de 2002.
12 de Novembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Anabela Teles
Reis Filipe Coelho.
2001645414
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TRANSPORTES ÁLVARO & CRISTINA FERREIRA, L.DA
Sede: Rua de Augusto Júlio da Costa, 15, Cabanas,
Quinta do Anjo, Palmela
Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1905/
20000811; identificação de pessoa colectiva n.º 504973355;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 14/20020926.
Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, foi depositada a escritura de onde consta
a alteração parcial do contrato da sociedade em epígrafe, tendo como
consequência a alteração do artigo 4.º, que fica com a seguinte
redacção:
ARTIGO 4.º
1  A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou a não sócios.
2  Para a sociedade ficar obrigada é necessária a intervenção de
um gerente, nos termos da lei.
3  Estão já nomeados gerentes, os sócios e o não sócio Álvaro
Manuel de Matos Ferreira, casado, residente na Rua de Augusto Júlio
da Costa, 15, Cabanas.
O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada,
encontra-se depositado na pasta respectiva.
25 de Novembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Vitória Maria
de Sousa Abundância Borges.
2001645635

DOCE PRESTÍGIO  CONFEITARIA E PASTELARIA, L.DA
Sede: Rua dos Combatentes da Grande Guerra, 20, porta 3,
Pinhal Novo, Palmela
Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 2488/
20021007; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20021007.
Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, foi depositado o texto autenticado da
escritura, de onde consta a constituição de uma sociedade comercial
por quotas, entre Maria Ricardina Dias Almeida da Silva, casada com
António José Silva Luzia, no regime da comunhão de adquiridos,
residente na Rua de Lagoa da Palha, 73, Pinhal Novo, Palmela e João
Manuel Vagarinho de Carvalho, casado com Maria de Fátima Correia
Teixeira de Carvalho, no regime da comunhão de adquiridos, residente
na Avenida de Alexandre Herculano, 55, 3.º, C, Pinhal Novo, Palmela,
que passará a reger-se nos termos constantes dos artigos seguintes:
ARTIGO 1.º
1  A sociedade adopta a firma Doce Prestígio  Confeitaria e
Pastelaria, L.da
2  A sociedade tem a sua sede na Rua dos Combatentes da Grande
Guerra, 20, porta 3, freguesia de Pinhal Novo, concelho de Palmela.
3  Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem criadas
sucursais, agências ou outras formas locais de representação no
território nacional ou no estrangeiro.
ARTIGO 2.º
O objecto da sociedade consiste no fabrico e comércio de confeitaria
e pastelaria.
ARTIGO 3.º
O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor nominal
de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.
ARTIGO 4.º
1  A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou a não sócios.
2  Para a sociedade ficar obrigada, é necessária a intervenção
conjunta de dois gerentes.
3  Ficam desde já nomeados gerentes, ambos os sócios.
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ARTIGO 6.º
A cessão de quotas a não sócios, depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual de seguida
se defere ao sócio não cedente.
Está conforme o original.
28 de Novembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Anabela Teles
Reis Filipe Coelho.
2001646135

RATÃO CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA
Sede: Vale da Vila, CCI 5109, Pinhal Novo, Palmela
Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 2500/
20021018; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20021007.
Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, foi depositado o texto autenticado da
escritura, de onde consta a constituição de uma sociedade comercial,
unipessoal, por quotas, da qual é único sócio Manuel Joaquim Ratão
dos Santos, casado com Maria Margarida Pereira Tavares, no regime
de comunhão de adquiridos, residente no Vale da Vila, CCI 5109, Pinhal
Novo, Palmela, que passará a reger-se nos termos constantes dos
artigos seguintes:
ARTIGO 1.º
1  A sociedade adopta a firma Ratão Construções, Unipessoal, L.da
2  A sociedade tem a sua sede em Vale da Vila, CCI 5109, freguesia
de Pinhal Novo, concelho de Palmela.
ARTIGO 2.º
O objecto da sociedade consiste no exercício da actividade da
construção civil de obras públicas e privadas. Demolições e
terraplenagens.
ARTIGO 3.º
O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao único sócio.
ARTIGO 4.º
1  A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao sócio
único, ficando desde já nomeado gerente, com ou sem remuneração,
conforme ele decidir.
2  Para obrigar a sociedade é necessária a intervenção de um
gerente.
ARTIGO 5.º
O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.
ARTIGO 6.º
A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, mesmo que o
objecto desses agrupamentos complementares e ou empresas não
coincida no todo ou em parte com aquele que a sociedade está
exercendo.
Está conforme o original.
28 de Novembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Anabela Teles
Reis Filipe Coelho.
2001646160

FERNANDO DE OLIVEIRA GONÇALVES, UNIPESSOAL, L.DA
Sede: no Café sítio do Corvo, Estação de Palmela, Palmela

ARTIGO 5.º

Capital social: 5000 euros

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

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1537/
980827; identificação de pessoa colectiva n.º 504232010; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 6/20020913.
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Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, foi depositada a escritura de onde consta
a alteração parcial do contrato da sociedade em epígrafe, tendo como
consequência a alteração dos artigos 1.º, 4.º, 5.º, 6.º, 7.º e 8.º e
eliminados do artigos 9.º ao 13.º, que ficam com a seguinte redacção:
ARTIGO 1.º
A sociedade adopta a firma Fernando de Oliveira Gonçalves,
Unipessoal, L.da
ARTIGO 4.º
O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao sócio único.
ARTIGO 5.º
1  A administração e representação da sociedade, compete ao
sócio único, já nomeado gerente, com ou sem remuneração, conforme
ele decidir.
2  A sociedade obriga-se com a intervenção do gerente.
ARTIGO 6.º
A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas, bem como, em sociedades com objecto diferente do seu,
ou reguladas por lei especial.
ARTIGO 7.º
A sociedade poderá amortizar a quota se esta for sujeita a
arrolamento, arresto, penhora, ou incluída em massa falida ou
insolvente.
ARTIGO 8.º
O sócio único poderá celebrar negócios jurídicos com a sociedade,
deste que tais negócios sirvam à prossecução do objecto social.
O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada,
encontra-se depositado na pasta respectiva.
12 de Novembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Anabela Teles
Reis Filipe Coelho.
2001645422

RESENDE VIEGAS  SERVIÇOS DE CONSULTORIA,
CONTABILIDADE E ADMINISTRATIVOS
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA
Sede: Rua de Bocage, 7, Quinta da Asseca, Palmela
Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 2461/
20020828; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20020828.
Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, foi depositado Título Particular, de onde
consta a constituição de uma sociedade comercial unipessoal por
quotas, constituída por Luís Miguel Resende Viegas, casado com Paula
Cristina Esteves Batista Viegas, sob o regime da comunhão de
adquiridos, residente na Avenida do Dr. António Gamito, 13, 2.º,
esquerdo, Setúbal, que passará a reger-se nos termos constantes dos
artigos seguintes:
1.º
1  A sociedade adopta a firma Resende Viegas  Serviços de
Consultoria, Contabilidade e Administrativos, Sociedade Unipessoal, L.da
2  A sociedade tem a sua sede na Rua do Bocage, 7, Quinta da
Asseca, na freguesia de Palmela, concelho de Palmela.
2.º
A sociedade tem por objecto: consultoria, contabilidade e serviços
administrativos.

4.º
1  A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao sócio
único, desde á nomeado gerente, com ou sem remuneração conforme
ele decidir.
2  Para obrigar a sociedade é necessária a intervenção do gerente.
3  A sociedade poderá constituir mandatários, mediante as
respectivas procurações.
5.º
O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.
6.º
A sociedade 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
complementares e ou empresas não coincida no todo ou em parte,
com aquele que a sociedade está exercendo.
Disposição transitória
A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do capital
social depositado, a fim de custear as despesas de constituição e registo
da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social e a
adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direitos, mesmo
antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos
praticados pela gerência, nesse período, logo que definitivamente
matriculada.
Está conforme o original.
16 de Novembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Anabela Teles
Reis Filipe Coelho.
2001645490

HELENA CARDOSO, UNIPESSOAL, L.DA
Sede: lugar do Aceiro do Caçoete Velho, Fonte da Vaca,
Pinhal Novo, Palmela
Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 2482/
20020927; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/
20020924.
Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, foi depositado o texto autenticado da
escritura, de onde consta a constituição de uma sociedade comercial
unipessoal por quotas, da qual é única sócia Maria Helena de Oliveira
Cardoso, divorciada, residente no lugar do Caçoete Velho, Fonte da
Vaca, Pinhal Novo, que passará a reger-se nos termos constantes dos
artigos seguintes:
ARTIGO 1.º
1  A sociedade adopta a firma Helena Cardoso, Unipessoal, L.da
2  A sociedade tem a sua sede no lugar do Aceiro do Caçoete
Velho, Fonte da Vaca, freguesia de Pinhal Novo, concelho de Palmela.
ARTIGO 2.º
A sociedade tem por objecto o fabrico e comércio de produtos
alimentares. Panificação.
ARTIGO 3.º
O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal
pertencente à única sócia.
ARTIGO 4.º
1  A gerência e a representação da sociedade, pertencem à sócia
única, ficando desde já nomeada gerente, com ou sem remuneração,
conforme ela decidir.
2  Para a sociedade ficar validamente obrigada é necessária a
intervenção da gerente.

3.º

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao sócio único.

A sócia única fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.
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ARTIGO 6.º
A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares de
empresas e no capital social de outras sociedades, mesmo que o objecto
desses agrupamentos complementares e ou empresas não coincida no
todo ou em parte, com aquele que a sociedade está exercendo.
Está conforme o original.
25 de Novembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Vitória Maria
de Sousa Abundância Borges.
2001646038

O GALINHEIRO  CHURRASQUEIRA, L.DA
Sede: Rua de Gago Coutinho e Sacadura Cabral, 238, 2.º,
esquerdo, Pinhal Novo, Palmela
Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 2492/
20021010; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/20021010.
Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, foi depositado o texto autenticado da
escritura, de onde consta a constituição de uma sociedade comercial
por quotas, entre Sónia Alexandra dos Santos Almeida Coelho, casada
com Hugo André Robalo Coelho, no regime da comunhão geral,
residente na Rua de Gago Coutinho e Sacadura Cabral, 238, 2.º,
esquerdo, Pinhal Novo, Palmela, e Hugo André Robalo Coelho, atrás
identificado, que passará a reger-se nos termos constantes dos
artigos seguintes:
ARTIGO 1.º
1  A sociedade adopta a firma O Galinheiro  Churrasqueira, L.da
2  A sociedade tem a sua sede na Rua de Gago Coutinho e Sacadura
Cabral, 238, 2.º, esquerdo, Pinhal Novo, freguesia de Pinhal Novo,
concelho de Palmela.
3  Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem criadas
sucursais, agências ou outras formas locais de representação, no
território nacional ou no estrangeiro.
ARTIGO 2.º
O objecto da sociedade consiste na exploração de estabelecimento
de charcutaria, snack-bar e churrasqueira.
ARTIGO 3.º
O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma quota do valor
nominal de 3500 euros, pertencente à sócia Sónia Alexandra dos
Santos Almeida Coelho; e uma do valor nominal de 1500 euros,
pertencente ao sócio Hugo André Robalo Coelho.
ARTIGO 4.º
1  A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou a não sócios.
2  Para a sociedade ficar obrigada, é necessária a intervenção de
um gerente.
3  Fica desde já nomeada gerente a sócia Sónia Alexandra dos
Santos Almeida Coelho.
ARTIGO 5.º
A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.
Está conforme o original.
25 de Novembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Vitória Maria
de Sousa Abundância Borges.
2001646020

TIJOLO BURRO  CONSTRUÇÃO, COMPRA E VENDA
IMÓVEIS, L.DA
Sede: Quinta de Santa Helena, Rua da Paz, sem número,
Lagoa da Palha, Pinhal Novo, Palmela
Capital social: 5010 euros
Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 2491/
20021010; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/
20021010.

1740-(101)

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, foi depositado o texto autenticado da
escritura, de onde consta a constituição de uma sociedade comercial
por quotas, entre David Alexandre Bernardino Mendes, casado com
Helena Isabel Gonçalves Teixeira Neves Mendes, no regime da
comunhão de adquiridos, residente na Quinta de Santa Helena, Rua da
Paz, sem número, Lagoa da Palha, Pinhal Novo, Palmela; Blandino
Augusto Conde Fuseta, divorciado, residente na Rua da Praceta de
Fernando Pessoa, 36, 5.º, direito, Setúbal; e Anabela Mendes Gomes,
solteira, maior, residente na Avenida de D. Afonso Henriques, lote B,
Algueirão, que passará a reger-se nos termos constantes dos
artigos seguintes:
ARTIGO 1.º
1  A sociedade adopta a firma Tijolo Burro  Construção,
Compra e Venda Imóveis, L.da
2  A sociedade tem a sua sede na Quinta de Santa Helena, Rua da
Paz, sem número, Lagoa da Palha, freguesia de Pinhal Novo, concelho
de Palmela.
3  Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
abrir ou encerrar agências, filiais, delegações, sucursais ou outras formas
de representação em território nacional ou no estrangeiro.
ARTIGO 2.º
O objecto da sociedade consiste em construção, compra, venda,
conservação, restauro e decoração de imóveis. Instalações eléctricas,
canalizações, pintura, estucagem, carpintaria e jardinagem. Prestação
de serviços a particulares, empresas, condomínios e instituições de
solidariedade social. Apoio técnico/consultoria a empresas em
projectos, gestão, recursos humanos e outsourcing. Importação,
exportação, representação e comercialização de materiais e
equipamentos.
ARTIGO 3.º
O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5010 euros, e corresponde à soma de três quotas iguais do valor
nominal de 1670 euros, pertencente uma a cada um dos sócios.
ARTIGO 4.º
1  A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou a não sócios.
2  Para obrigar a sociedade é necessária a intervenção conjunta
de três gerentes.
3  Ficam desde já nomeados gerentes, todos os sócios.
ARTIGO 5.º
A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.
ARTIGO 6.º
A cessão de quotas a não sócios, depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual de seguida
se defere aos sócios não cedentes.
ARTIGO 7.º
1  A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de objecto, arresto ou adjudicação
em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o contrato social ou
as obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros
legitimários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exclusão ou exoneração de qualquer sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio
consentimento da sociedade, tomada por maioria, em assembleia geral.
2  Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no
balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.
3  Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.
4  Se, por falecimento de um sócio, a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.
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ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.
Está conforme o original.
25 de Novembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Anabela Teles
Reis Filipe Coelho.
2001646046

HORÁCIO JANUÁRIO, UNIPESSOAL, L.DA
Sede: Rua de Samuel Lupi Santos Jorge, 4,
rés-do-chão, esquerdo, Pinhal Novo, Palmela

Capital social: 5000 euros
Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 2486/
20021003; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/20021003.
Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, foi depositado o texto autenticado da
escritura, de onde consta a constituição de uma sociedade comercial,
unipessoal, por quotas, da qual é único sócio Horácio Luís Santos
Januário, casado com Maria Luísa Oliveira Romão Januário, no regime
de comunhão de adquiridos, residente na Rua de Samuel Lupi Santos
Jorge, 4, rés-do-chão, esquerdo, Pinhal Novo, Palmela, que passará a
reger-se nos termos constantes dos artigos seguintes:
ARTIGO 1.º
1  A sociedade adopta a firma Horácio Januário, Unipessoal, L.da
2  A sociedade tem a sua sede na Rua de Samuel Lupi Santos Jorge,
4, rés-do-chão, esquerdo, freguesia de Pinhal Novo, concelho de Palmela.
§ único. A sociedade poderá deslocar livremente a sua sede social
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e bem assim,
criar sucursais, filiais, agências ou outras formas de representação, no
território nacional.
ARTIGO 2.º
O objecto da sociedade consiste em agente de comércio na área do
vestuário e representação.
ARTIGO 3.º
O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao único sócio.
ARTIGO 4.º
1  A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao sócio
único, ficando desde já nomeado gerente, com ou sem remuneração,
conforme ele decidir.
2  Para a sociedade ficar validamente obrigada é necessária a
intervenção do gerente.
ARTIGO 5.º
O sócio fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.
ARTIGO 6.º
A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, mesmo que o
objecto desses agrupamentos complementares e ou empresas não
coincida no todo ou em parte com aquele que a sociedade está
exercendo.
Está conforme o original.
25 de Novembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Anabela Teles
Reis Filipe Coelho.
2001646062

J. & V. VIDA  CASA AGRÍCOLA, L.DA
Sede: Rua de D. Jorge de Lencastre, 44, rés-do-chão,
Quinta do Anjo, Palmela

Capital social: 50 000 euros
Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 2490/
20021010; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
20021010.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, foi depositado o texto autenticado da
escritura, de onde consta a constituição de uma sociedade comercial
por quotas, entre Venâncio de Matos Lima Vida, casado com Maria
Benedita Caldeira de Matos Fortuna Vida, no regime de comunhão de
adquiridos, residente na Rua de D. Jorge de Lencastre, 44, rés-do-chão,
Quinta do Anjo, Palmela; e José Adelino de Matos Lima Vida, casado
com Ilda Maria Carvalho Antunes Vida, no regime de comunhão de
adquiridos, residente na Rua de D. Jorge de Lencastre, 46, rés-do-chão,
Quinta do Anjo, Palmela, que passará a reger-se nos termos constantes
dos artigos seguintes:
ARTIGO 1.º
1  A sociedade adopta a firma J. & V. Vida  Casa Agrícola, L.da
2  A sociedade tem a sua sede na Rua de D. Jorge de Lencastre,
44, rés-do-chão, Quinta do Anjo, freguesia de Quinta do Anjo,
concelho de Palmela.
3  Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem criadas
ou encerradas agências, filiais, delegações, sucursais ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.
ARTIGO 2.º
O objecto da sociedade consiste na produção de queijos. Produção
e comercialização de cereais, animais vivos. Produção, compra e venda
de leite. Viticultura e agricultura.
ARTIGO 3.º
O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais, do valor
nominal de 25 000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.
ARTIGO 4.º
1  A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou a não sócios.
2  Para a sociedade ficar obrigada, é necessária a intervenção de
um gerente.
3  Ficam desde já nomeados gerentes, ambos os sócios.
ARTIGO 5.º
A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.
Está conforme o original.
25 de Novembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Anabela Teles
Reis Filipe Coelho.
2001646070

FLORBELA  CABELEIREIRO, UNIPESSOAL, L.DA
Sede: Avenida do General Humberto Delgado, 36-A,
rés-do-chão, Pinhal Novo, Palmela
Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 2489/
20021008; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
20021010.
Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, foi depositado o texto autenticado da
escritura, de onde consta a constituição de uma sociedade comercial,
unipessoal, por quotas, da qual é única sócia Florbela Maria Dias
Agulhas, casada com Paulo Jorge Carromeu Bento, no regime de
comunhão de adquiridos, residente na Rua de Ferreira Lopes, lote 3,
Pinhal Novo, Palmela, que passará a reger-se nos termos constantes
dos artigos seguintes:
ARTIGO 1.º
1  A sociedade adopta a firma FLORBELA  Cabeleireiro,
Unipessoal, L.da
2  A sociedade tem a sua sede na Avenida do General Humberto
Delgado, 36-A, rés-do-chão, freguesia de Pinhal Novo, concelho de
Palmela.
ARTIGO 2.º
O objecto da sociedade consiste na exploração de cabeleireiro e
gabinete de estética.
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ARTIGO 3.º
O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal
pertencente à única sócia.
ARTIGO 4.º
1  A gerência e a representação da sociedade, pertencem à sócia
única, ficando desde já nomeada gerente, com ou sem remuneração,
conforme ela decidir.
2  Para obrigar a sociedade é necessária a intervenção da gerente.
ARTIGO 5.º
A sócia única fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.
ARTIGO 6.º
A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, mesmo que o
objecto desses agrupamentos complementares e ou empresas não
coincida no todo ou em parte, com aquele que a sociedade está
exercendo.
Está conforme o original.
25 de Novembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Anabela Teles
Reis Filipe Coelho.
2001646089

JAIME QUENDERA  CONSULTORIA ENOLÓGICA,
UNIPESSOAL, L.DA
Sede: Rua de Nossa Senhora da Graça, 5, Poceirão, Palmela
Capital social: 5000 euros
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objecto desses agrupamentos complementares e ou empresas não
coincida no todo ou em parte com aquele que a sociedade está
exercendo.
Está conforme o original.
25 de Novembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Anabela Teles
Reis Filipe Coelho.
2001646100

AMARSUL  VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO
DE RESÍDUOS SÓLIDOS, S. A.
Sede: Aterro Sanitário de Palmela, Pinhal das Formas,
Quinta do Anjo, Palmela
Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 2168/
20010813; identificação de pessoa colectiva n.º 503876321;
inscrição n.º 16; número e data da apresentação: 5/20020925.
Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, foi depositado o texto autenticado da
escritura referente à sociedade acima indicada, de onde consta que a
mesma efectuou um aumento de capital e alteração parcial do
contrato, sendo o montante do reforço de 750 000 euros, por
incorporação de reservas livres, com a emissão de 150 000 novas
acções da classe A, com o valor nominal de 5 euros cada, tendo como
consequência a alteração do artigo 5.º, que fica com a seguinte
redacção:
ARTIGO 5.º
1  O capital social é de 6 500 000 euros, encontrando-se
totalmente realizado.
2  O capital social é representado por 1 300 000 acções, da classe
A, com o valor nominal de 5 euros cada uma.
O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada,
encontra-se depositado na pasta respectiva.

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 2496/
20021015; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
20021015.

25 de Novembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Vitória Maria
de Sousa Abundância Borges.
2001645643

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, foi depositado o texto autenticado da
escritura, de onde consta a constituição de uma sociedade comercial,
unipessoal, por quotas da qual é único sócio Jaime Fernando Miguel
da Silva Quendera, casado com Inês Sofia Costa Belchior Quendera,
no regime de comunhão de adquiridos, residente na Rua de Vasco da
Gama, 4, 1.º, esquerdo, Poceirão, Palmela, que passará a reger-se nos
termos constantes dos artigos seguintes:

C. E C. CARVALHO  SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA
Sede: Rua de Luísa Todi, lote 150, Pinhal Novo, Palmela
Capital social: 5000 euros

ARTIGO 1.º

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1610/
990309; identificação de pessoa colectiva n.º 504495372; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 4/20020807.

1  A sociedade adopta a firma Jaime Quendera  Consultoria
Enológica, Unipessoal, L.da
2  A sociedade tem a sua sede na Rua de Nossa Senhora da Graça,
5, freguesia do Poceirão, concelho de Palmela.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, foi depositada a escritura de onde consta
a alteração parcial do contrato da sociedade em epígrafe, tendo como
consequência o aditamento do artigo 6.º, que tem a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º
O objecto da sociedade consiste em consultoria enológica, agrícola
e análises de vinho.
ARTIGO 3.º
O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao único sócio.

ARTIGO 6.º
Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares ao capital
até ao montante global igual a 20 vezes o capital social.
O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada,
encontra-se depositado na pasta respectiva.
21 de Novembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Anabela Teles
Reis Filipe Coelho.
2001645902

ARTIGO 4.º
1  A gerência e a representação da sociedade pertencem ao sócio
único, ficando desde já nomeado gerente, com ou sem remuneração,
conforme ele decidir.
2  Para obrigar a sociedade é necessária a intervenção do gerente.
ARTIGO 5.º
O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.
ARTIGO 6.º
A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, mesmo que o

GCT  DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR, S. A.
Sede: Vila Amélia, Cabanas, Quinta do Anjo, Palmela
Capital social: 30 500 000 euros
Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1761/
20000104; identificação de pessoa colectiva n.º 504807277;
averbamentos n. os 2 e 3 à inscrição n.º 1; números e data das
apresentações: 5, 7 e 6, 8, 9 e 10/20020124.
Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, com referência à sociedade em epígrafe,
foi depositada a acta da assembleia geral da sociedade, de onde consta

1740-(104)

N.º 20  24 de Janeiro de 2003

DIÁRIO DA REPÚBLICA  III SÉRIE

a cessação de funções de presidente e vogais do conselho fiscal, por
parte de António Pedro Ribeiro Neves da Mata, Francisco dos Santos
Raposo, Luís Manuel dos Santos Valente, António Cordeiro Malacato,
José Manuel de Almeida (revisor oficial de contas) e Inácio & Almeida,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, por renúncias, em 22 de
Janeiro de 2001, 13 de Junho de 2001, 13 de Junho de 2001, 13 de
Junho de 2001, 21 de Setembro de 2000 e 22 de Setembro de 2000,
e cessação de funções de administradores por parte de António Dias
de Almeida, José Henrique Carvalho, Carlos Manuel Cabeleira das
Neves, Gaspar Domingos de Oliveira Major, João Henriques Pedro,
por renúncias, em 15 de Dezembro de 2001.
Mais certifico a nomeação para o conselho de administração e fiscal
único, em 13 de Junho de 2001.
Conselho de administração: presidente  Carlos Manuel Pardal
Salgado; vice-presidente  Pedro Miguel Camacho Gonçalves;
vogais  António Miguel Serra Ribeiro dos Santos, Jorge João Duarte
Alves Garcia, José Manuel Ledesma Pedrosa, Luís Alberto Cruz Soares
da Bernarda e Luís Miguel Brandão Rodrigues.
Fiscal único: efectivo  Barroso, Dias Caseirão & Associados,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representado por José
Martinho Soares Barroso, revisor oficial de contas; suplente  Rui
Carlos Lourenço Helena, revisor oficial de contas.
Mandato de 2000-2003.
12 de Novembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Anabela Teles
Reis Filipe Coelho.
2001645406

DIVERSÕES AMADOR  EXPLORAÇÃO E MANUTENÇÃO
DE MÁQUINAS DE DIVERSÃO, UNIPESSOAL, L.DA
Sede: Urbanização Herdade do Monte Novo, III fase, lote 18,
2.º, esquerdo, Pinhal Novo, Palmela
Capital social: 5000 euros
Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 2351/
20020312; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/
20020312.
Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, foi depositado o texto autenticado da
escritura, de onde consta a constituição de uma sociedade comercial
unipessoal por quotas, da qual é única sócia Anabela Branco Miranda
de Oliveira, solteira, maior, residente na Urbanização Herdade do
Monte Novo, III fase, Gare, lote 18, 2.º, esquerdo, Pinhal Novo, que
passará a reger-se nos termos constantes dos artigos seguintes:
ARTIGO 1.º
1  A sociedade unipessoal adopta a firma Diversões Amador 
Exploração e Manutenção de Máquinas de Diversão, Unipessoal, L.da
2  A sociedade tem a sua sede na Urbanização Herdade do Monte
Novo, III fase, lote 18, 2.º, esquerdo, freguesia de Pinhal Novo e concelho
de Palmela.
ARTIGO 2.º
A sociedade tem por objecto a aquisição, comercialização, aluguer,
exploração e manutenção de máquinas de diversões, de alimentos,
águas, tabaco e outras de consumo, possíveis de instalar em locais
públicos, assim como o fornecimento de todos os produtos para
rechear todas as máquinas colocadas.
ARTIGO 3.º
O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente à sócia única.
ARTIGO 4.º
1  A gerência e a representação da sociedade pertencem à sócia,
desde já nomeada gerente.
2  Para obrigar a sociedade é necessária a intervenção da gerente.
ARTIGO 5.º
A sócia fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a sociedade,
desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto.
Está conforme o original.
30 de Outubro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Anabela Teles Reis
Filipe Coelho.
2001645309

FINIBAR  IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL, L.DA
Sede: Vila Amélia, lote 21, Cabanas, Quinta do Anjo, Palmela
Capital social: 5000 euros
Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 2448/
20020806; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/
20020806.
Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, foi depositado o texto autenticado da
escritura, de onde consta a constituição de uma sociedade comercial
unipessoal por quotas, constituída por Carlos Manuel de Jesus Silva,
casado com Maria Isabel Barros da Fonseca de Jesus Silva, sob o regime
da comunhão de adquiridos, residente em Vila Amélia, lote 21, Cabanas,
Palmela, que passará a reger-se nos termos constantes dos
artigos seguintes:
ARTIGO 1.º
1  A sociedade adopta a firma FINIBAR  Imobiliária,
Unipessoal, L.da
2  A sociedade tem a sua sede em Vila Amélia, lote 21, Cabanas,
freguesia de Quinta do Anjo, concelho de Palmela.
ARTIGO 2.º
O objecto da sociedade consiste em construção e promoção
imobiliária, compra e venda de propriedades e revenda dos adquiridos
para esse fim.
ARTIGO 3.º
O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao único sócio.
ARTIGO 4.º
1  A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao sócio
único, ficando desde já nomeado gerente, com ou sem remuneração,
conforme ele decidir.
2  Para obrigar a sociedade é necessária a intervenção do gerente.
ARTIGO 5.º
O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.
ARTIGO 6.º
A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, mesmo que o
objecto desses agrupamentos complementares e ou empresas não
coincida no todo ou em parte com aquele que a sociedade está
exercendo.
Disposição transitória
O gerente fica, desde já, autorizado a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição e registo da
sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social.
Está conforme o original.
16 de Novembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Anabela Teles
Reis Filipe Coelho.
2001645503

SOTA  SOCIEDADE DE OPERAÇÃO TÉCNICA
E AGRÍCOLA, UNIPESSOAL, L.DA
Sede: Rua de Domingos Damasceno de Carvalho,
Herdade do Carvalho, Poceirão, Palmela
Capital social: 5000 euros
Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 2459/
20020821; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
20020823.
Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, foi depositado o texto autenticado da
escritura, de onde consta a constituição de uma sociedade comercial
unipessoal por quotas, constituída por Jorge Manuel de Morais Kol de
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Carvalho, divorciado, residente em Canada das Canedas, 17, Atalhada,
Rosário, Lagoa, Açores, que passará a reger-se nos termos constantes
dos artigos seguintes:
ARTIGO 1.º
1  A sociedade adopta a firma SOTA  Sociedade de Operação
Técnica e Agrícola, Unipessoal, L.da
2  A sociedade tem a sua sede na Rua de Domingos Damasceno
de Carvalho, Herdade do Carvalho, no lugar e freguesia de Poceirão,
concelho de Palmela.
3  Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem criadas
e encerradas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.
ARTIGO 2.º
O objecto da sociedade consiste em produção, transformação e
comercialização de produtos agrícolas e enológicos. Prestação de
serviços de assistência técnica de exploração, manutenção e operação
de instalações técnicas e agrícolas, sistemas e tratamento de efluentes
e resíduos.
ARTIGO 3.º
O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde a uma quota de igual valor
nominal titulada pelo sócio.
ARTIGO 4.º
1  A gerência e a representação da sociedade pertencem ao sócio
único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aquele
decidir.
2  Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.
3  Fica desde já nomeado gerente o sócio.
ARTIGO 5.º
O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.
ARTIGO 6.º
A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, mesmo com
objecto diferente do seu.
Disposição transitória
A gerência 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 móveis, imóveis ou direitos, mesmo
antes do registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos
praticados pela gerência, nesse período, logo que definitivamente
matriculada.
Está conforme o original.
16 de Novembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Anabela Teles
Reis Filipe Coelho.
2001645538
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2  A sociedade tem a sua sede no lugar das Formas, Quinta do
Anjo, freguesia da Quinta do Anjo, concelho de Palmela.
3  O conselho de administração poderá deslocar a sede social para
qualquer outro local dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, bem como criar, transferir ou encerrar sucursais, agências,
delegações ou quaisquer outras formas de representação da sociedade,
em território nacional ou estrangeiro, onde e quando entender
conveniente.
ARTIGO 2.º
Objecto
1  A sociedade tem por objecto a prestação de serviços e
comercialização na área da realização de ensaios laboratoriais, de
estudos técnicos de engenharia, de projectos industriais, de projectos
na área das energias alternativas, implementação de sistemas de gestão,
optimização de circuitos produtivos, representação e venda de
equipamentos e ainda prestação de serviços nas áreas de higiene, saúde,
qualidade, ambiente, segurança no local de trabalho, manutenção
industrial e formação profissional.
2  No exercício da sua actividade social, a sociedade pode
participar no capital de outras sociedades que tenham objecto social
diferente do seu, associar-se a quaisquer pessoas singulares ou colectivas
ou a quaisquer agrupamentos europeus de interesse económico,
agrupamentos complementares de empresas, associações em
participação, consórcios ou entidades de natureza semelhante e
participar na sua administração e fiscalização.

CAPÍTULO II
Capital social, acções e obrigações
ARTIGO 3.º
Capital social
1  O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
50 000 euros, representado por 10 000 acções tituladas com o valor
nominal de 5 euros cada uma.
2  Todas as acções serão ao portador, convertíveis em acções
nominativas.
3  O conselho de administração fica autorizada a elevar em
numerário, por uma ou mais vezes, o capital social até ao limite de
1 000 000 euros, fixando a forma e as condições da respectiva subscrição,
tendo, em qualquer caso, os accionistas direito de preferência.
4  A autorização conferida no número anterior é válida pelo prazo
máximo permitido por lei e poderá ser prorrogada, por uma ou mais
vezes.
ARTIGO 4.º
Prestações suplementares
Quando a lei o permita, poderão ser exigidas prestações
suplementares até ao montante global de 1 000 000 euros.
ARTIGO 5.º
Obrigações
A sociedade poderá emitir obrigações e outros valores mobiliários,
nominativos ou ao portador, nos termos da lei.
ARTIGO 6.º
Forma dos valores mobiliários

CODIMETAL  ENGENHARIA E SERVIÇOS, S. A.
Sede: lugar das Formas, Quinta do Anjo, Palmela
Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 2372/
20020410; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/20020410.
Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, foi constituída a sociedade anónima,
em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

CAPÍTULO I
Firma, sede e objecto
ARTIGO 1.º
Firma e sede
1  A sociedade, constituída sob a forma de sociedade anónima e
por tempo indeterminado, adopta a firma CODIMETAL 
Engenharia e Serviços, S. A., e rege-se pelo presente contrato de
sociedade e pela legislação aplicável às sociedades anónimas.

1  Os valores mobiliários emitidos pela sociedade poderão revestir
a forma escritural ou titulada.
2  Os títulos poderão incorporar 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000 e
múltiplos de 1000 unidades de valor mobiliários.
ARTIGO 7.º
Valores mobiliários próprios
A sociedade poderá adquirir acções, obrigações e outros valores
mobiliários próprios, nos termos da lei.

CAPÍTULO III
Órgãos sociais
SECÇÃO I
Assembleia geral
ARTIGO 8.º
Composição da assembleia geral e maioria deliberativa
1  A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com
direito a voto.
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2  Os sócios podem fazer-se representar na assembleia geral por
qualquer pessoa, devendo a representação ser acreditada por meio de
simples escrito particular.
3  As deliberações sobre a eleição do conselho de administração
e do fiscal único devem ser aprovadas, em primeira convocação ou
em convocações subsequentes, por maioria qualificada constituída pelos
votos correspondentes a mais de 50% do capital social.

2  Os administradores podem fazer-se representar nas reuniões
do conselho por outro administrador, mediante simples carta dirigida
ao presidente; as cartas de representação ficarão anexas à acta da
reunião respectiva.

ARTIGO 9.º

Cabem ao conselho de administração os mais amplos poderes de
gerência, representando a sociedade, em juízo e fora dele, activa e
passivamente, assim como deliberar sobre qualquer assunto da
administração da sociedade, nomeadamente os indicados no
artigo 406.º do Código das Sociedades Comerciais, e ainda pactuar com
os devedores e credores, confessar, desistir ou transigir em quaisquer
acções, bem como comprometer-se em árbitros.

Mesa da assembleia geral
1  A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente e
um secretário, que podem ser accionistas ou não.
2  Todos os membros são eleitos pelo período de três anos, em
assembleia geral, sendo as suas faltas supridas nos termos da lei
comercial.
3  O mandato dos membros da mesa da assembleia geral é
renovável, mantendo-se estes em efectividade de funções até à posse
dos que os venham substituir.
ARTIGO 10.º
Convocação da assembleia geral
1  As convocatórias para a reunião da assembleia geral devem
ser feitas com a antecedência mínima de um mês, com a indicação
expressa dos assuntos a tratar.
2  Na primeira convocatória pode desde logo ser marcada uma
segunda data para reunir no caso de a assembleia não poder funcionar
na primeira data marcada.
ARTIGO 11.º
Reuniões da assembleia geral
A assembleia geral reúne, pelo menos, uma vez por ano e sempre
que requerida a sua convocação, pelo respectivo presidente da mesa,
pelo conselho de administração, pelo fiscal único ou por accionistas
que representem, pelo menos, 5% do capital social.
ARTIGO 12.º
Deliberações da assembleia geral
1  A assembleia geral só poderá funcionar em primeira
convocação desde que estejam presentes ou representados accionistas
cujas acções correspondam a mais de metade do capital social.
2  Em segunda convocação, a assembleia pode funcionar e
validamente deliberar seja qual for o número de accionistas presentes
ou representados e o quantitativo do capital a que as respectivas acções
correspondam, salvo disposição legal imperativa em sentido diverso.

SECÇÃO II
Conselho de administração
ARTIGO 13.º
Composição do conselho de administração
1  A administração da sociedade será exercida por um conselho
de administração composto por um número ímpar de membros de
três a cinco membros, que podem ou não ser accionistas, nomeados
por períodos de três anos.
2  Compete à assembleia geral definir a modalidade e montante
da caução que deverá ser prestada por cada um dos administradores
ou, se assim não o entender e for permitido, dispensá-los de tal
prestação.
3  O conselho de administração designará de entre os seus
membros o respectivo presidente.
4  Na falta de impedimentos definitivos de qualquer administrador, os demais procederão à cooptação de um substituto. O mandato
do novo administrador terminará no fim do período para o qual o
administrador substituído tinha sido eleito.
5  Os administradores poderão escolher, de entre si, um
administrador-delegado ou uma comissão executiva, os quais terão os
poderes de gestão que lhe forem expressamente cometidos.
6  A comissão executiva será composta por um número ímpar
de membros, competindo ao conselho de administração estabelecer a
sua composição e modo de funcionamento.
ARTIGO 14.º
Reuniões e deliberações do conselho de administração
1  O conselho de administração deverá reunir sempre que for
convocado pelo presidente ou por dois administradores.

ARTIGO 15.º
Competência do conselho de administração

ARTIGO 16.º
Forma de obrigar a sociedade
A sociedade fica obrigada pela assinatura de dois administradores
ou de um administrador e de um procurador com poderes bastantes ou
ainda pela assinatura de um único procurador com poderes bastantes,
se tal constar expressamente da respectiva procuração.

SECÇÃO III
Órgão de fiscalização
ARTIGO 17.º
Composição
1  A fiscalização da sociedade será exercida, nos termos da lei,
por um fiscal único, que deve ser revisor oficial de contas ou sociedade
de revisores oficiais de contas.
2  O fiscal único terá sempre um suplente, que será igualmente
revisor oficial de contas ou sociedade de revisores oficiais de contas.
3  O mandato do fiscal único é de três anos e é renovável.

SECÇÃO IV
Disposições comuns
ARTIGO 18.º
Mandato dos órgãos sociais
Os membros dos órgãos sociais consideram-se empossados logo que
eleitos, sem dependência de outras formalidades.
ARTIGO 19.º
Remuneração do conselho de administração
e do fiscal único
Os membros do conselho de administração e o fiscal único, auferirão
as remunerações mensais que lhes forem fixadas pela assembleia geral
ou por uma comissão constituída por três membros, que deverão ser
accionistas, especialmente eleita para o efeito pela assembleia geral,
de três em três anos, sendo permitida a sua reeleição uma ou mais
vezes.
ARTIGO 20.º
Contas anuais
O ano social coincide com o ano civil, sendo o balanço anual
elaborado com referência a 31 de Dezembro.
ARTIGO 21.º
Foro
Para resolução de todos os litígios emergentes do presente contrato,
designadamente os relativos à validade das respectivas cláusulas e ao
exercício dos direitos sociais, entre os accionistas e a sociedade ou
entre esta e os membros dos seus órgãos ou liquidatários, é
exclusivamente competente o foro da Comarca de Lisboa.

CAPÍTULO IV
Aplicação de resultados
ARTIGO 22.º
Atribuição de lucros
1  Os lucros líquidos da sociedade, apurados em cada exercício,
depois de deduzidas ou reforçadas provisões e reservas impostas por
lei, terão a aplicação que a assembleia geral deliberar.
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2  Os lucros de cada exercício poderão, até à sua totalidade, ser
levados a reservas.

CAPÍTULO V
Dissolução e liquidação
ARTIGO 23.º
Dissolução
A sociedade dissolve-se por deliberação dos sócios e nos demais
casos previstos na lei.
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Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, com referência à sociedade em epígrafe,
foi depositada a acta da assembleia geral da sociedade, de onde consta
a cessão de funções de Etienne Adolf Schouppe e de Marie Ghislaine
Hénuset, por renúncia à gerência, em 26 de Fevereiro de 2002.
21 de Novembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Anabela Teles
Reis Filipe Coelho.
2001645910

ARTIGO 24.º

PRAZERES & FERNANDES  TRANSPORTES
RODOVIÁRIOS DE MERCADORIAS, L.DA

Liquidação

Sede: Rua do Ouro, CCI 3102, Arraiados, Pinhal Novo, Palmela

Dissolvida a sociedade, proceder-se-á extrajudicialmente à respectiva
liquidação e, salvo deliberação em contrário, será liquidatário o
conselho de administração em exercício.
Certifico ainda que foi efectuada a nomeação dos órgãos sociais
para o triénio de 2002-2004:
Conselho de administração: presidente  Alberto Afonso Cavaco;
vogais  Luís de Melo Pereira Coutinho e CODIMETAL 
Comércio e Indústria de Aços e Metais, S. A., representado por Luís
de Melo Pereira Coutinho.
Fiscal único: efectivo  Sebastião A. P. Carriço & Carlos A. M.
Santos, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por
Sebastião António Pires Carriço, revisor oficial de contas e Carlos
Alberto Marques dos Santos, revisor oficial de contas; suplente 
Arlindo Sales Palma Nunes, revisor oficial de contas.
Está conforme o original.
25 de Novembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Vitória Maria
de Sousa Abundância Borges.
2001645627

SIMANTE  SERVIÇOS INTEGRADOS DE MANUTENÇÃO
E CONSERVAÇÃO, L.DA
Sede: Rua de 5 de Outubro, 33, rés-do-chão, esquerdo,
Quinta do Anjo, Palmela
Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1314/
970311; identificação de pessoa colectiva n.º 503902888; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 13/20020326.
Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, quanto à sociedade acima indicada foi
depositado o texto da escritura de onde consta que a mesma efectuou
a alteração parcial do contrato, com aumento de capital e
redenominação em euros, sendo o montante do aumento de
3004,81 euros, subscrito por incorporação de resultados transitados,
tendo como consequência a alteração do artigo 3.º, que fica com a
seguinte redacção:
ARTIGO 3.º
O capital social é de 5000 euros, representado por duas quotas: uma
com o valor nominal de 2500 euros, pertencente ao sócio João Luís
de Assunção Camolas; e outra com o valor nominal de 2500 euros,
pertencente ao sócio Rodrigo Jorge Noura de Almeida.
O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada,
encontra-se depositado na pasta respectiva.
14 de Novembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Vitória Maria
de Sousa Abundância Borges.
2001645465

EUROFRETE LISBOA  TRANSPORTES
INTERNACIONAIS, L.DA
Sede: Quinta da Torre, lote 297, Vila Amélia, Cabanas,
Quinta do Anjo, Palmela

Capital social: 5000 euros
Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 2452/
20020808; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/
20020808.
Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, foi depositado o texto autenticado da
escritura, de onde consta a constituição de uma sociedade comercial
por quotas, entre Paulo Jorge Escumalha dos Prazeres e mulher,
Fernanda Maria Quendera Fernandes, casados sob o regime da
comunhão de adquiridos, residentes na Rua do Ouro, CCI 3102,
Arraiados, Pinhal Novo, que passará a reger-se nos termos constantes
dos artigos seguintes:
ARTIGO 1.º
1  A sociedade adopta a firma Prazeres & Fernandes 
Transportes Rodoviários de Mercadorias, L.da
2  A sociedade tem a sua sede na Rua do Ouro, CCI 3102,
Arraiados, freguesia de Pinhal Novo, concelho de Palmela.
3  Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem criadas
ou encerradas, agências, filiais, delegações, sucursais ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.
ARTIGO 2.º
O objecto da sociedade consiste em transportes rodoviários de
mercadorias por conta de outrem de âmbito nacional e internacional.
ARTIGO 3.º
O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 25 000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.
ARTIGO 4.º
1  A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou não sócios.
2  Para a sociedade ficar obrigada, é necessária a intervenção de
um gerente nos termos da lei.
3  Ficam desde já nomeados gerentes o sócio Paulo Jorge
Escumalha dos Prazeres e o não sócio Rui Miguel Santos Silva, solteiro,
maior, residente na Rua do Caramelo, CCI 2506, Valdera, Pinhal
Novo.
ARTIGO 5.º
A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.
ARTIGO 6.º
A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei, for cedida
sem o consentimento da sociedade.
ARTIGO 7.º

Capital social: 15 000 000$

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.

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 2118/
20010625; identificação de pessoa colectiva n.º 503964581;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 6/20020604.

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição e registo da

Disposição transitória
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sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social e a adquirir
para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direitos, mesmo antes do seu
registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos praticados pela
gerência, nesse período, logo que definitivamente matriculada.
Está conforme o original.
16 de Novembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Anabela Teles
Reis Filipe Coelho.
2001645546

FERNANDO SANTANA PEREIRA, UNIPESSOAL, L.DA
Sede: Rua de Bernardino Henriques Graça, sem número,
Serra do Louro, Palmela
Capital social: 5000 euros
Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 2454/
20020809; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/20020809.
Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, foi depositado o texto autenticado da
escritura, de onde consta a constituição de uma sociedade comercial
unipessoal por quotas, de Fernando Manuel Santana Monteiro Pereira,
casado com Maria Isabel da Silva Roque da Santana Pereira, sob o
regime da comunhão geral de bens, residente na Rua de Bernardino
Henriques Graça, sem número, Serra do Louro, Palmela, que passará
a reger-se nos termos constantes dos artigos seguintes:
ARTIGO 1.º
1  A sociedade adopta a firma Fernando Santana Pereira,
Unipessoal, L.da
2  A sociedade tem a sua sede na Rua de Bernardino Henriques
Graça, sem número, Serra do Louro, freguesia e concelho de Palmela.
ARTIGO 2.º
O objecto da sociedade consiste em agricultura, produção e comércio
de vinhos. Composição e tratamento de imagem assistida por
computador.
ARTIGO 3.º

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, foi depositado o texto autenticado da
escritura, de onde consta a constituição de uma sociedade comercial
por quotas entre Maria Manuela Fortunato Gonçalves de Sousa
Anastácio, casada com Rui José Carvalho de Sousa Anastácio, na
comunhão de adquiridos, Estrada Nacional 10, Quinta de Santa Maria,
edifício Pratagi, bloco 3, 1.º, D, Alverca; Rui José Carvalho de Sousa
Anastácio, acima identificado; Inês Sofia Costa Belchior Quendera,
casada com Jaime Fernando Miguel da Silva Quendera, na comunhão
de adquiridos, residente na Rua de Vasco da Gama, 4, 1.º, esquerdo,
Poceirão, Palmela; e Jaime Fernando Miguel da Silva Quendera, acima
identificado, que passará a reger-se nos termos constantes dos
artigos seguintes:
ARTIGO 1.º
1  A sociedade adopta a firma Ideias de Mãe  Moda Infantil, L.da
2  A sociedade tem a sua sede na Rua de Vasco da Gama, 4, 1.º,
esquerdo, Poceirão, freguesia de Poceirão, concelho de Palmela.
3  Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem criadas
ou encerradas, agências, filiais, delegações, sucursais ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.
ARTIGO 2.º
O objecto da sociedade consiste no comércio de moda infantil.
ARTIGO 3.º
O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de quatro quotas iguais do valor
nominal de 1250 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.
ARTIGO 4.º
1  A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou a não sócios.
2  Para a sociedade ficar obrigada, é necessária a intervenção de
dois gerentes.
3  Ficam desde já nomeadas gerentes, as sócias, Maria Manuela
Fortunato Gonçalves de Sousa Anastácio e Inês Sofia Costa Belchior
Quendera.
ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 euros,
representado por uma quota de igual valor nominal pertencente ao único
sócio.
ARTIGO 4.º

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

1  A gerência e a representação da sociedade pertencem ao sócio
único, ficando desde já nomeado gerente, com ou sem remuneração
conforme ele decidir.
2  Para obrigar a sociedade é necessária intervenção do gerente.

18 de Novembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Anabela Teles
Reis Filipe Coelho.
2001645813

ARTIGO 5.º

ENGIPINHAL  PROJECTOS E ESTUDOS
DE ENGENHARIA, L.DA

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.
ARTIGO 6.º
A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares de
empresas e no capital social de outras sociedades, mesmo que o objecto
desses agrupamentos complementares e ou empresas não coincida no
todo ou em parte com aquele que a sociedade está exercendo.
Disposição transitória
O gerente fica, desde já, autorizado a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição e registo da
sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social.
Está conforme o original.
16 de Novembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Anabela Teles
Reis Filipe Coelho.
2001645562

IDEIAS DE MÃE  MODA INFANTIL, L.DA
Sede: Rua de Vasco da Gama, 4, 1.º, esquerdo, Poceirão,
Palmela
Capital social: 5000 euros
Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 2472/
20020917; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/20020917.

Está conforme o original.

Sede: Aceiro José Camarinho, lote 1, esquerdo, Pinhal Novo,
Palmela
Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 2468/
20020913; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/
20020913.
Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, foi depositado o texto autenticado da
escritura, de onde consta a constituição de uma sociedade comercial
por quotas entre Vítor Manuel da Silva, casado com Maria Inês Osório
Tomás da Silva, na comunhão de adquiridos, residente em Aceiro José
Camarinho, lote 1, direito, Pinhal Novo, Palmela; Ana Sofia Osório
Tomás da Silva, solteira, maior, residente em Aceiro José Camarinho,
lote 1, direito, Pinhal Novo, Palmela; e Rui Pedro Osório Tomás da
Silva, solteiro, maior, residente em Aceiro José Camarinho, lote 1,
direito, Pinhal Novo, Palmela, que passará a reger-se nos termos
constantes dos artigos seguintes:
ARTIGO 1.º
1  A sociedade adopta a firma ENGIPINHAL  Projectos e
Estudos de Engenharia, L.da
2  A sociedade tem a sua sede no Aceiro José Camarinho, lote 1,
esquerdo, Pinhal Novo, freguesia de Pinhal Novo, concelho de
Palmela.
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3  Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem criadas
ou encerradas, agências, filiais, delegações ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.
ARTIGO 2.º
O objecto da sociedade consiste na execução de projectos, estudos
e actividades técnicas de engenharia, nomeadamente, engenharia civil,
electrotécnica, de computadores, mecânica e informática.
ARTIGO 3.º
O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de três quotas: duas iguais do valor
nominal de 1500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Ana
Sofia Osório Tomás da Silva e Rui Pedro Osório Tomás da Silva; e
uma do valor nominal de 2000 euros, pertencente ao sócio Vítor
Manuel da Silva.
ARTIGO 4.º
1  A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou não sócios.
2  Para a sociedade ficar obrigada, é necessária a intervenção de
um gerente.
3  Ficam desde já nomeados gerentes todos os sócios.
ARTIGO 5.º
A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu e em sociedade reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.
Está conforme o original.
18 de Novembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Anabela Teles
Reis Filipe Coelho.
2001645821

MORADAS NO CAMPO  INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, UNIPESSOAL, L.DA
Sede: Avenida do Visconde do Tojal, 305, Cabanas,
Quinta do Anjo, Palmela
Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 2467/
20020912; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/20020912.
Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, foi depositado o texto autenticado da
escritura, de onde consta a constituição de uma sociedade comercial
unipessoal por quotas, da qual é único sócio Carlos Manuel Felicidade
Caruncho, solteiro, maior, residente na Avenida do Visconde do Tojal,
305, Cabanas, Quinta do Anjo, Palmela, que passará a reger-se nos
termos constantes dos artigos seguintes:
ARTIGO 1.º
1  A sociedade adopta a firma Moradas no Campo 
Investimentos Imobiliários, Unipessoal, L.da
2  A sociedade tem a sua sede na Avenida do Visconde do Tojal,
305, Cabanas, freguesia de Quinta do Anjo, concelho de Palmela.
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ARTIGO 6.º
A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, mesmo que o
objecto desses agrupamentos complementares e ou empresas não
coincida no todo ou em parte com aquele que a sociedade está
exercendo.
Está conforme o original.
18 de Novembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Anabela Teles
Reis Filipe Coelho.
2001645830

LUSOGASPAR AGRO-PECUÁRIA PRODUÇÃO
E COMÉRCIO DE ANIMAIS, UNIPESSOAL, L.DA
Sede: Avenida de Palmela, 20, Poceirão, Palmela
Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 2474/
20020919; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/
20020919.
Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, foi depositado o texto autenticado da
escritura, de onde consta a constituição de uma sociedade comercial
unipessoal por quotas, da qual é único sócio Hélio José Fernandes Gaspar
da Silva, solteiro, maior, residente na Avenida de Palmela, 20,
Poceirão, Palmela, que passará a reger-se nos termos constantes dos
artigos seguintes:
ARTIGO 1.º
1  A sociedade adopta a firma Lusogaspar Agro-Pecuária Produção
e Comércio de Animais, Unipessoal, L.da
2  A sociedade tem a sua sede na Avenida de Palmela, 20,
Poceirão, freguesia de Poceirão, concelho de Palmela.
ARTIGO 2.º
O objecto da sociedade consiste na importação, exportação,
produção e comércio de animais. Agro-pecuária, comércio de suínos,
de farinhas de sémen e de produtos e utensílios para a inseminação
artificial.
ARTIGO 3.º
O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
60 000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal
pertencente ao único sócio.
ARTIGO 4.º
1  A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao sócio
único, ficando desde já nomeado gerente, com ou sem remuneração,
conforme ele decidir.
2  Para obrigar a sociedade é necessária a intervenção do gerente.
ARTIGO 5.º
O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 2.º

ARTIGO 6.º

A sociedade tem por objecto a compra e venda de imóveis e revenda
dos adquiridos para esse fim; construção civil.

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares de
empresas e no capital social de outras sociedades, mesmo que o objecto
desses agrupamentos complementares e ou empresas não coincida no
todo ou em parte com aquele que a sociedade está exercendo.

ARTIGO 3.º
O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao único sócio.

Está conforme o original.
18 de Novembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Vitória Maria
de Sousa Abundância Borges.
2001645759

ARTIGO 4.º
1  A gerência e a representação da sociedade pertencem ao sócio
único, ficando desde já nomeado gerente, com ou sem remuneração,
conforme ele decidir.
2  Para obrigar a sociedade é necessária a intervenção do gerente.

PORTALANA  DISTRIBUIÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO, L.DA
Sede: Rua de Humberto Cardoso, 8, 4.º, C, Palmela

ARTIGO 5.º

Capital social: 5000 euros

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

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 2462/
20020828; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
20020828.
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Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, foi depositado o texto autenticado da
escritura, de onde consta a constituição de uma sociedade comercial
por quotas, entre Ana Isabel dos Santos da Costa e Silva, casada com
Rui José Santos Silva, no regime da comunhão de adquiridos, residente
na Rua de Humberto Cardoso, 8, 4.º, C, Palmela; e Maria Alvinda dos
Santos da Costa e Silva, viúva, residente na Rua de Humberto Cardoso,
8, 4.º, C, Palmela, que passará a reger-se nos termos constantes dos
artigos seguintes:
ARTIGO 1.º
1  A sociedade adopta a firma PORTALANA  Distribuição de
Documentação, L.da
2  A sociedade tem a sua sede na Rua de Humberto Cardoso, 8,
4.º, C, freguesia e concelho de Palmela.
3  Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem criadas
ou encerradas agências, filiais, delegações, sucursais ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.
ARTIGO 2.º
O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços tais como
distribuição de jornais e revistas, entregas de valores e documentação
em agências bancárias, bancos e correios.
ARTIGO 3.º
O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais, do valor
nominal de 2500 euros, pertencentes uma a cada uma das sócias.
ARTIGO 4.º
1  A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou não sócios.
2  Para a sociedade ficar obrigada, é necessária a intervenção de
um gerente.
3  Ficam desde já nomeadas gerentes, as sócias.
ARTIGO 5.º
A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

Declaram ainda os outorgantes, sob sua inteira responsabilidade, que
não são obrigados pela lei ou pelo contrato, à realização de outras
entradas.
O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada,
encontra-se depositado na pasta respectiva.
21 de Novembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Anabela Teles
Reis Filipe Coelho.
2001645929

SEIXAL

SOAFER  COMPRA E VENDA DE PROPRIEDADES,
UNIPESSOAL, L.DA
Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 6484/
20011204; identificação de pessoa colectiva n.º 505823780.
Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou na
pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas do
ano de exercício de 2001.
Está conforme o original.
2 de Dezembro de 2002.  O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.)
2000289193

SESIMBRA

MONTERO E SEBASTIAN, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 99;
identificação de pessoa colectiva n.º 500967750; data da
apresentação: PC-20020628.
Certifico que foram depositados os documentos relativos à prestação
de contas de 2001.
28 de Junho de 2002.  A Ajudante Principal, Maria Libentina
da Cruz Vieira Pedrosa.
1000171338

Está conforme o original.
18 de Novembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Anabela Teles
Reis Filipe Coelho.
2001645783

M. MARINHO  SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.

DA

Sede: Estrada da Vila Amélia, lote 36, Quinta do Anjo, Palmela
Capital social: 35 000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1133/
950912; identificação de pessoa colectiva n.º 503487538; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 2/20020819.
Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, quanto à sociedade acima indicada foi
depositado o texto da escritura, de onde consta que a mesma efectuou
a alteração parcial do contrato, com aumento de capital, sendo o
montante do reforço de 10 060,10 euros, em dinheiro, subscrito com
a entrada de dois novos sócios: Vítor Manuel da Rocha Marinho,
solteiro, maior, residente em Alfarrobeira, lote 8, Sesimbra, com
5030,05 euros e Luís Miguel da Rocha Marinho, solteiro, maior,
residente em Alfarrobeira, lote 8, Sesimbra, com 5030,05 euros, tendo
como consequência a alteração do artigo 4.º, que passa a ter a seguinte
redacção:
ARTIGO 4.º
O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 35 000 euros, que corresponde à soma de quatro quotas: duas quotas
iguais do valor nominal de 5030,05 euros, pertencentes uma a cada
um dos sócios Luís Miguel da Rocha Marinho e Vítor Manuel da Rocha
Marinho; e duas quotas iguais, do valor nominal de 12 469,95 euros,
pertencentes uma a cada um dos sócios Manuel José Dias Marinho e
Maria Celeste Antunes Rocha Marinho.

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES JACA E TORRES, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 768;
identificação de pessoa colectiva n.º 502963840; data da
apresentação: PC-20020705.
Certifico que foram depositados os documentos relativos à prestação
de contas de 2001.
5 de Julho de 2002.  O Segundo-Ajudante, Fernando Joaquim
Rolo Pedrosa.
1000171341

L. A. CARNEIRO E FILHOS, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 1602;
identificação de pessoa colectiva n.º 504898448; data da
apresentação: PC-20020710.
Certifico que foram depositados os documentos relativos à prestação
de contas de 2001.
10 de Julho de 2002.  O Segundo-Ajudante, Fernando Joaquim
Rolo Pedrosa.
1000171345

MANUEL DA GRAÇA PEIXITO, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 396;
identificação de pessoa colectiva n.º 501705856; data da
apresentação: PC-20020628.
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Certifico que foram depositados os documentos relativos à prestação
de contas de 2001.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à prestação
de contas de 2001.

28 de Junho de 2002.  A Ajudante Principal, Maria Libentina
da Cruz Vieira Pedrosa.
1000171347

28 de Junho de 2002.  A Ajudante Principal, Maria Libentina
da Cruz Vieira Pedrosa.
1000171381

EMÍLIA NETO  CONSULTÓRIO MÉDICO-DENTÁRIO
DE SESIMBRA, L.DA

FRANCISCONDE  IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE CARACÓIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 1586;
identificação de pessoa colectiva n.º 504981765; data da
apresentação: PC-20020711.

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 658;
identificação de pessoa colectiva n.º 502687592; data da
apresentação: PC-20020628.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à prestação
de contas de 2001.
11 de Julho de 2002.  O Segundo-Ajudante, Fernando Joaquim
Rolo Pedrosa.
1000171350

Certifico que foram depositados os documentos relativos à prestação
de contas de 2001.
28 de Junho de 2002.  A Ajudante Principal, Maria Libentina
da Cruz Vieira Pedrosa.
1000171384

BEST DIVE  ESCOLA DE MERGULHO, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 1790;
identificação de pessoa colectiva n.º 505504405; data da
apresentação: PC-20020715.
Certifico que foram depositados os documentos relativos à prestação
de contas de 2001.
15 de Julho de 2002.  O Segundo-Ajudante, Fernando Joaquim
Rolo Pedrosa.
1000171352

TÁXIS PAULO MEIRELES E ASCENÇÃO, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 1942;
identificação de pessoa colectiva n.º 500541329; data da
apresentação: PC-20020730.
Certifico que foram depositados os documentos relativos à prestação
de contas de 2001.
30 de Julho de 2002.  O Segundo-Ajudante, Fernando Joaquim
Rolo Pedrosa.
1000171386

IMENASET  INDÚSTRIA METALÚRGICA NAVAL
DE SETÚBAL, UNIPESSOAL, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 2015;
identificação de pessoa colectiva n.º 505533073; data da
apresentação: PC-20020718.
Certifico que foram depositados os documentos relativos à prestação
de contas de 2001.
18 de Julho de 2002.  O Segundo-Ajudante, Fernando Joaquim
Rolo Pedrosa.
1000171354

FRANCISCONDE  CONSTRUÇÕES, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 1527;
identificação de pessoa colectiva n.º 504885812; data da
apresentação: PC-20020628.
Certifico que foram depositados os documentos relativos à prestação
de contas de 2001.
28 de Junho de 2002.  A Ajudante Principal, Maria Libentina
da Cruz Vieira Pedrosa.
1000171361

CERQUEIRAS  ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 1741;
identificação de pessoa colectiva n.º 505407086; data da
apresentação: PC-20020628.
Certifico que foram depositados os documentos relativos à prestação
de contas de 2001.

PIQCHEM  DISTRIBUIÇÃO PRODUTOS QUÍMICOS, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 1878;
identificação de pessoa colectiva n.º 505706571; data da
apresentação: PC-20020702.
Certifico que foram depositados os documentos relativos à prestação
de contas de 2001.
2 de Julho de 2002.  A Ajudante Principal, Maria Libentina da
Cruz Vieira Pedrosa.
1000171387

ALFABRICO BRICOLAGE, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 1355;
identificação de pessoa colectiva n.º 504328980; data da
apresentação: PC-20020701.
Certifico que foram depositados os documentos relativos à prestação
de contas de 2001.
1 de Julho de 2002.  A Ajudante Principal, Maria Libentina da
Cruz Vieira Pedrosa.
1000171388

ALDEIA DO MECO  SOCIEDADE
PARA O DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO, S. A.

28 de Junho de 2002.  A Ajudante Principal, Maria Libentina
da Cruz Vieira Pedrosa.
1000171379

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 76;
identificação de pessoa colectiva n.º 500014418; data da
apresentação: PC-20020628.

BARCA DO LIMA  PASTELARIA, L.DA

Certifico que foram depositados os documentos relativos à prestação
de contas de 2001.

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 1742;
identificação de pessoa colectiva n.º 505399156; data da
apresentação: PC-20020628.

28 de Junho de 2002.  A Ajudante Principal, Maria Libentina
da Cruz Vieira Pedrosa.
1000171389
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GEOSFERA  CONSULTORES PARA A INDÚSTRIA
EXTRACTIVA, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 1418;
identificação de pessoa colectiva n.º 504537954; data da
apresentação: PC-20020701.
Certifico que foram depositados os documentos relativos à prestação
de contas de 2001.
1 de Julho de 2002.  A Ajudante Principal, Maria Libentina da
Cruz Vieira Pedrosa.
1000171391

FILIPE LEANDRO, UNIPESSOAL, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 1782;
identificação de pessoa colectiva n.º 505535394; data da
apresentação: PC-20020726.
Certifico que foram depositados os documentos relativos à prestação
de contas de 2001.
26 de Julho de 2002.  O Segundo-Ajudante, Fernando Joaquim
Rolo Pedrosa.
1000171393

3  Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem criadas
ou encerradas, agências, filiais, delegações, sucursais ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.
ARTIGO 2.º
O objecto da sociedade consiste na indústria e comércio de
mobiliário, carpintaria e marcenaria.
ARTIGO 3.º
O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
20 000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 10 000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.
ARTIGO 4.º
1  A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
vier a ser deliberado em assembleia geral, compete ou a sócios ou a
não sócios.
2  Para a sociedade ficar obrigada, é necessária a intervenção de
um gerente.
3  Ficam desde já nomeados gerentes, ambos os sócios.
ARTIGO 5.º
A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.
Está conforme o original.

SETÚBAL

JAOJ  CONSTRUÇÃO CIVIL, UNIPESSOAL, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 5922/
20001218; identificação de pessoa colectiva n.º 505229137;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 10/20020712.
Certifico que foi alterado o contrato social, tendo em consequência,
os artigos 1.º, 2.º e 3.º do respectivo contrato, ficado com a seguinte
redacção:
ARTIGO 1.º

27 de Novembro de 2002.  A Escriturária Superior, Joaquina da
Conceição Rosendo Vasques Rosado.
1000170685

MULTI-IMÓVEL  SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 5026/
981211.
Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à prestação
de contas da sociedade mencionada em epígrafe, do ano de 2001.
Está conforme o original.

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

2 de Dezembro de 2002.  A Escriturária Superior, Joaquina da
Conceição Rosendo Vasques Rosado.
2001058322

ARTIGO 2.º

SHALOM  CONSTRUÇÃO CIVIL, UNIPESSOAL, L.DA

O objecto da sociedade consiste na actividade de construção civil;
importação e exportação de pedras decorativas e semi preciosas.
ARTIGO 3.º
O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao único sócio.
O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.
26 de Novembro de 2002.  A Escriturária Superior, Joaquina da
Conceição Rosendo Vasques Rosado.
1000170686

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 6045/
20010326.
Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à prestação
de contas da sociedade mencionada em epígrafe, do ano de 2001.
Está conforme o original.
2 de Dezembro de 2002.  A Escriturária Superior, Joaquina da
Conceição Rosendo Vasques Rosado.
2001057350

TÁXIS REUNIDOS SETUBALENSE, L.DA

SULBREJO  CARPINTARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 273/
560817; identificação de pessoa colectiva n.º 500279683.

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 6735/
20020902; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/20020902.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à prestação
de contas da sociedade mencionada em epígrafe, do ano de 2001.

Certifico que:
1) Paulo Jorge da Luz Pinto, casado com Teresa Maria Chambino
Besada Nieto Pinto, na comunhão de adquiridos, Rua de João Castro,
lote 2674, Quinta do Conde; e
2) Teresa Maria Chambino Besada Nieto Pinto,
constituíram a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte
contrato:
ARTIGO 1.º
1  A sociedade adopta a firma SULBREJO  Carpintaria, L.da
2  A sociedade tem a sua sede na Rua da Família Marques, 24-A,
Brejos de Azeitão, freguesia de São Lourenço, concelho de Setúbal.

Está conforme o original.
2 de Dezembro de 2002.  A Escriturária Superior, Joaquina da
Conceição Rosendo Vasques Rosado.
2001050437

SEGIQUAL  ENGENHARIA E GESTÃO INDUSTRIAL,
UNIPESSOAL, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 5372/
990928.
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Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à
prestação de contas da sociedade mencionada em epígrafe, do ano de
2001.
Está conforme o original.
21 de Novembro de 2002.  A Escriturária Superior, Joaquina da
Conceição Rosendo Vasques Rosado.
2001050046

MEDEIROS & CORDEIRO, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 1085/
780918; identificação de pessoa colectiva n.º 500805784.
Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à
prestação de contas da sociedade mencionada em epígrafe, do ano de
2001.
Está conforme o original.
18 de Novembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Maria Helena
dos Santos Taia Soares dos Santos.
1000170555

ENERTEL  CONDUTORES ELÉCTRICOS, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 2981/
920318; identificação de pessoa colectiva n.º 502151366.
Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à
prestação de contas da sociedade mencionada em epígrafe, do ano de
2001.
Está conforme o original.
18 de Novembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Maria Helena
dos Santos Taia Soares dos Santos.
1000170552

MOURA & CERCAS  CANALIZAÇÕES, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 6026/
20010313.
Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à
prestação de contas da sociedade mencionada em epígrafe, do ano de
2001.
Está conforme o original.
18 de Novembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Maria Helena
dos Santos Taia Soares dos Santos.
1000170549

IMPERISA  ISOLAMENTOS, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 4368/
961205; identificação de pessoa colectiva n.º 503785407.
Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à prestação
de contas da sociedade mencionada em epígrafe, do ano de 2001.
Está conforme o original.
29 de Novembro de 2002.  A Escriturária Superior, Joaquina da
Conceição Rosendo Vasques Rosado.
1000170546

ROGÉRIO NUNES & ANA GARCÊS
ACTIVIDADES DE RESTAURAÇÃO, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 4874/
980608.
Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à prestação
de contas da sociedade mencionada em epígrafe, do ano de 2001.
Está conforme o original.
29 de Novembro de 2002.  A Escriturária Superior, Joaquina da
Conceição Rosendo Vasques Rosado.
1000170545
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TRANSPORTES JORGE BENTO, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 5869/
20001107.
Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à
prestação de contas da sociedade mencionada em epígrafe, do ano de
2001.
Está conforme o original.
29 de Novembro de 2002.  A Escriturária Superior, Joaquina da
Conceição Rosendo Vasques Rosado.
1000170542

SACRAMENTOS  HOTELARIA E TURISMO, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 2165/
881118; identificação de pessoa colectiva n.º 502064757.
Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à
prestação de contas da sociedade mencionada em epígrafe, do ano de
2001.
Está conforme o original.
2 de Dezembro de 2002.  A Escriturária Superior, Joaquina da
Conceição Rosendo Vasques Rosado.
1000170541

HABIPORT  PORTAS DE SEGURANÇA, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 5235/
990519.
Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à
prestação de contas da sociedade mencionada em epígrafe, do ano de
2001.
Está conforme o original.
18 de Novembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Maria Helena
dos Santos Taia Soares dos Santos.
1000170539

TRIGAL  MOAGEM DE CEREAIS, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 5753/
20000828.
Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à
prestação de contas da sociedade mencionada em epígrafe, do ano de
2001.
Está conforme o original.
2 de Dezembro de 2002.  A Escriturária Superior, Joaquina da
Conceição Rosendo Vasques Rosado.
1000170536

URVALE  URBANIZAÇÕES E CONSTRUÇÕES, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 5500/
20000120; identificação de pessoa colectiva n.º 504432788.
Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à
prestação de contas da sociedade mencionada em epígrafe, do ano de
2001.
Está conforme o original.
29 de Novembro de 2002.  A Escriturária Superior, Joaquina da
Conceição Rosendo Vasques Rosado.
1000170533

SEIXOBRA  SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 3171/
921119; identificação de pessoa colectiva n.º 502721235.
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Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à prestação
de contas da sociedade mencionada em epígrafe, do ano de 2001.
Está conforme o original.
2 de Dezembro de 2002.  A Escriturária Superior, Joaquina da
Conceição Rosendo Vasques Rosado.
1000170529

SECIL  COMPANHIA GERAL DE CAL E CIMENTO, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 3091/
310313; identificação de pessoa colectiva n.º 500243590.
Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à prestação
de contas da sociedade mencionada em epígrafe, do ano de 2001.
Mais certifico que ficaram depositados os documentos referentes à
prestação de contas consolidadas do ano de 2001.
Está conforme o original.
29 de Novembro de 2002.  A Escriturária Superior, Joaquina da
Conceição Rosendo Vasques Rosado.
1000170525

DOCINHO DE MEL, PASTELARIA FINA, CONFEITARIA
E SOBREMESAS, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 3961/
950606; identificação de pessoa colectiva n.º 503445371.
Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à prestação
de contas da sociedade mencionada em epígrafe, do ano de 2001.
Está conforme o original.
29 de Novembro de 2002.  A Escriturária Superior, Joaquina da
Conceição Rosendo Vasques Rosado.
1000170523

CIMENTRANS  TRANSPORTES DE CIMENTO, L.DA

DULCE & RICARDO, DECORAÇÕES, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 4856/
980506.
Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à
prestação de contas da sociedade mencionada em epígrafe, do ano de
2001.
Está conforme o original.
29 de Novembro de 2002.  A Escriturária Superior, Joaquina da
Conceição Rosendo Vasques Rosado.
1000170512

J. RASCÃO  PUBLICIDADE, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 4514/
970604; identificação de pessoa colectiva n.º 503912425.
Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à
prestação de contas da sociedade mencionada em epígrafe, do ano de
2001.
Está conforme o original.
29 de Novembro de 2002.  A Escriturária Superior, Joaquina da
Conceição Rosendo Vasques Rosado.
1000170509

MATRICIAL  SOCIEDADE CONSTRUTORA
DE EDIFÍCIOS, UNIPESSOAL, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 4686/
971223; identificação de pessoa colectiva n.º 504069250.
Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à
prestação de contas da sociedade mencionada em epígrafe, do ano de
2001.
Está conforme o original.

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 3412/
930901; identificação de pessoa colectiva n.º 501796339.

29 de Novembro de 2002.  A Escriturária Superior, Joaquina da
Conceição Rosendo Vasques Rosado.
1000170506

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à
prestação de contas da sociedade mencionada em epígrafe, do ano de
2001.

A. F. RAPOSO  IMPERMEABILIZAÇÕES, L.DA

Está conforme o original.
29 de Novembro de 2002.  A Escriturária Superior, Joaquina da
Conceição Rosendo Vasques Rosado.
1000170520

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 2280/
890418; identificação de pessoa colectiva n.º 502146826.
Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à prestação
de contas da sociedade mencionada em epígrafe, do ano de 2001.

SET PONTES  METALOMECÂNICA, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 4935/
980908; identificação de pessoa colectiva n.º 504239457.
Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à prestação
de contas da sociedade mencionada em epígrafe, do ano de 2001.
Está conforme o original.
29 de Novembro de 2002.  A Escriturária Superior, Joaquina da
Conceição Rosendo Vasques Rosado.
1000170518

ENVERGADURA PORTUGAL  HOTELARIA
E INVESTIMENTOS, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 4222/
960513; identificação de pessoa colectiva n.º 502515880.
Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à prestação
de contas da sociedade mencionada em epígrafe, do ano de 2001.
Está conforme o original.
29 de Novembro de 2002.  A Escriturária Superior, Joaquina da
Conceição Rosendo Vasques Rosado.
1000170515

Está conforme o original.
29 de Novembro de 2002.  A Escriturária Superior, Joaquina da
Conceição Rosendo Vasques Rosado.
1000170504

GONÇALVES & CRUZ, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 382/
601214; identificação de pessoa colectiva n.º 500358400.
Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à prestação
de contas da sociedade mencionada em epígrafe, do ano de 2001.
Está conforme o original.
29 de Novembro de 2002.  A Escriturária Superior, Joaquina da
Conceição Rosendo Vasques Rosado.
1000170503

SEMESET  SERVIÇOS DE SEGURANÇA
E MEDICINA NO TRABALHO, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 3829/
950120; identificação de pessoa colectiva n.º 503384020.
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Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à
prestação de contas da sociedade mencionada em epígrafe, do ano de
2001.
Está conforme o original.
29 de Novembro de 2002.  A Escriturária Superior, Joaquina da
Conceição Rosendo Vasques Rosado.
1000170502

FONSECA & CARDOSO SANTOS, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 2413/
891129; identificação de pessoa colectiva n.º 502274948.
Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à
prestação de contas da sociedade mencionada em epígrafe, do ano de
2001.
Está conforme o original.
29 de Novembro de 2002.  A Escriturária Superior, Joaquina da
Conceição Rosendo Vasques Rosado.
1000170500

JOAQUIM ARQUINHA, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 2408/
891117; identificação de pessoa colectiva n.º 502267003.
Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à
prestação de contas da sociedade mencionada em epígrafe, do ano de
2001.
Está conforme o original.
29 de Novembro de 2002.  A Escriturária Superior, Joaquina da
Conceição Rosendo Vasques Rosado.
1000170498

SPCG  SOCIEDADE PORTUGUESA
DE CO-GERAÇÃO ELÉCTRICA, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 3600/
940518; identificação de pessoa colectiva n.º 503218359.
Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à prestação
de contas da sociedade mencionada em epígrafe, do ano de 2001.
Está conforme o original.
23 de Novembro de 2002.  A Escriturária Superior, Joaquina da
Conceição Rosendo Vasques Rosado.
1000170497

ETERCIVIL  ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 3399/
930810; identificação de pessoa colectiva n.º 503054836.
Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à
prestação de contas da sociedade mencionada em epígrafe, do ano de
2001.
Está conforme o original.
23 de Novembro de 2002.  A Escriturária Superior, Joaquina da
Conceição Rosendo Vasques Rosado.
1000170564

LISNAVE  ESTALEIROS NAVAIS, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 5256/
990602; identificação de pessoa colectiva n.º 503847151.
Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à prestação
de contas da sociedade mencionada em epígrafe, do ano de 2001.
Está conforme o original.
27 de Novembro de 2002.  A Escriturária Superior, Joaquina da
Conceição Rosendo Vasques Rosado.
1000170561
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GOLFINHO DOURADO  HOTELARIA, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 4018/
950810; identificação de pessoa colectiva n.º 503520128.
Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à
prestação de contas da sociedade mencionada em epígrafe, do ano de
2001.
Está conforme o original.
23 de Novembro de 2002.  A Escriturária Superior, Joaquina da
Conceição Rosendo Vasques Rosado.
1000170560

RITA RAMOS REYNAUD  ARTIGOS DE PAPELARIA,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 5529/
20000214.
Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à
prestação de contas da sociedade mencionada em epígrafe, do ano de
2001.
Está conforme o original.
27 de Novembro de 2002.  A Escriturária Superior, Joaquina da
Conceição Rosendo Vasques Rosado.
1000170558

ARRÁBIDACLIMA  PROJECTOS E INSTALAÇÕES, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 5750/
20000823; identificação de pessoa colectiva n.º 503858129.
Certifico que ficaram depositados os documentos referentes às
prestações de contas da sociedade mencionada em epígrafe, dos anos
de 2000 e 2001.
Está conforme o original.
27 de Novembro de 2002.  A Escriturária Superior, Joaquina da
Conceição Rosendo Vasques Rosado.
1000170556

SOCIEDADE AGRO-FLORESTAL ISABEL VAZ FREIRE, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 6277/
20010823.
Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à
prestação de contas da sociedade mencionada em epígrafe, do ano de
2001.
Está conforme o original.
26 de Novembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Maria Helena
dos Santos Taia Soares dos Santos.
1000170553

AURIMÁRMORE  OFICINA MECÂNICA DE MÁRMORES
E CANTARIAS, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 756/
720308; identificação de pessoa colectiva n.º 500589631.
Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à prestação
de contas da sociedade mencionada em epígrafe, do ano de 2001.
Está conforme o original.
26 de Novembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Maria Helena
dos Santos Taia Soares dos Santos.
1000170550

AZEVET  CLÍNICA VETERINÁRIA BREJOS DE AZEITÃO, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 4138/
960119; identificação de pessoa colectiva n.º 503726583.
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Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à prestação
de contas da sociedade mencionada em epígrafe, do ano de 2001.
Está conforme o original.
26 de Novembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Maria Helena
dos Santos Taia Soares dos Santos.
1000170547

J. MARTINS COELHO & FILHO  COMÉRCIO
DE ARTIGOS DE MOBILIÁRIO E DECORAÇÕES, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 1575/
840413.
Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à
prestação de contas da sociedade mencionada em epígrafe, do ano de
2001.
Está conforme o original.
26 de Novembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Maria Helena
dos Santos Taia Soares dos Santos.
1000170537

JOSÉ DE OLIVEIRA & FILHO, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 2657/
901123.
Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à prestação
de contas da sociedade mencionada em epígrafe, do ano de 2001.
Está conforme o original.
26 de Novembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Maria Helena
dos Santos Taia Soares dos Santos.
1000170535

ANTÓNIO PAULINO & FILHO, L.

DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 3908/
950411; identificação de pessoa colectiva n.º 503403270.
Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à prestação
de contas da sociedade mencionada em epígrafe, do ano de 2001.
Está conforme o original.
27 de Novembro de 2002.  A Segunda-Ajudante, Maria Helena
dos Santos Taia Soares dos Santos.
1000170532

SOFÁRIDA  COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
DE ARTIGOS E APARELHAGEM DIETÉTICA, DE HIGIENE
E RECUPERAÇÃO TERAPÊUTICA, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 1284/
810223.
Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à prestação
de contas da sociedade mencionada em epígrafe, do ano de 2001.
Está conforme o original.
23 de Novembro de 2002.  A Escriturária Superior, Joaquina da
Conceição Rosendo Vasques Rosado.
1000170530

EGITANEAGAS  INSTALAÇÕES DE GÁS, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 5865/
20001110; identificação de pessoa colectiva n.º 505145987.
Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à prestação
de contas da sociedade mencionada em epígrafe, do ano de 2001.
Está conforme o original.
27 de Novembro de 2002.  A Escriturária Superior, Joaquina da
Conceição Rosendo Vasques Rosado.
1000170527
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L 2 A  PROJECTO, MONTAGEM E MANUTENÇÃO
ELÉCTRICA, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 5779/
20000919.
Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à
prestação de contas da sociedade mencionada em epígrafe, do ano de
2001.
Está conforme o original.
27 de Novembro de 2002.  A Escriturária Superior, Joaquina da
Conceição Rosendo Vasques Rosado.
1000170524

COPIARRÁBIDA, FOTOCÓPIAS E ENCADERNAÇÕES, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 5704/
20000706.
Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à
prestação de contas da sociedade mencionada em epígrafe, do ano de
2001.
Está conforme o original.
26 de Novembro de 2002.  A Escriturária Superior, Joaquina da
Conceição Rosendo Vasques Rosado.
1000170521

FRS  CLÍNICA DE FUNÇÃO RESPIRATÓRIA
DE SETÚBAL, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 5474/
991222.
Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à
prestação de contas da sociedade mencionada em epígrafe, do ano de
2001.
Está conforme o original.
26 de Novembro de 2002.  A Escriturária Superior, Joaquina da
Conceição Rosendo Vasques Rosado.
1000170516

PROINCOSTA  COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 5436/
991117.
Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à
prestação de contas da sociedade mencionada em epígrafe, do ano de
2001.
Está conforme o original.
27 de Novembro de 2002.  A Escriturária Superior, Joaquina da
Conceição Rosendo Vasques Rosado.
1000170513

MANUEL MARIA MARQUES, UNIPESSOAL, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 6320/
20010918.
Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à prestação
de contas da sociedade mencionada em epígrafe, do ano de 2001.
Está conforme o original.
27 de Novembro de 2002.  A Escriturária Superior, Joaquina da
Conceição Rosendo Vasques Rosado.
1000170510

UCIL  URBANISMO, CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 1948/
870505; identificação de pessoa colectiva n.º 501821589.
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Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à
prestação de contas da sociedade mencionada em epígrafe, do ano de
2001.
Está conforme o original.
23 de Novembro de 2002.  A Escriturária Superior, Joaquina da
Conceição Rosendo Vasques Rosado.
1000170507

P. S. E.  PRODUÇÃO E MONTAGEM DE SISTEMAS
ELÉCTRICOS, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 4176/
960311; identificação de pessoa colectiva n.º 503650684.
Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à prestação
de contas da sociedade mencionada em epígrafe, do ano de 2001.
Está conforme o original.

PÃO DE MEL  PADARIA PASTELARIA, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 1887/
870120; identificação de pessoa colectiva n.º 501769765.
Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à
prestação de contas da sociedade mencionada em epígrafe, do ano de
2001.
Está conforme o original.
23 de Novembro de 2002.  A Escriturária Superior, Joaquina da
Conceição Rosendo Vasques Rosado.
1000170485

INSTITUTO INGLÊS DE SETÚBAL, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 1629/
841123.
Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à
prestação de contas da sociedade mencionada em epígrafe, do ano de
2001.
Está conforme o original.
23 de Novembro de 2002.  A Escriturária Superior, Joaquina da
Conceição Rosendo Vasques Rosado.
1000170482

23 de Novembro de 2002.  A Escriturária Superior, Joaquina da
Conceição Rosendo Vasques Rosado.
1000170472

VIANA DO CASTELO
VALENÇA

GALO PINTO CAFÉ BAR, L.DA
Sede: Rua do Conselheiro Lopes da Silva, 26-28,
freguesia e concelho de Valença
Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 477;
identificação de pessoa colectiva n.º 503368326; inscrição n.º 9;
número e data da apresentação: 5/20021128.
Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
aumento de capital.
Capital: 5000 euros.
Montante após reforço de 12,02 euros, subscrito em dinheiro: sendo
0,01 euros, para ajustamento do capital da redenominação das quotas
e 12,01 euros, em aumento da quota detida de 2743,39 euros, pelo
sócio António José de Sousa Sá, divorciado.
Sócio e quotas: António José de Sousa Sá, 2755,40 euros e três de
748,20 euros.

DA

Mais certifico que foi depositado, na pasta respectiva, o texto
actualizado do contrato.

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 2424/
891227; identificação de pessoa colectiva n.º 502291478.

29 de Novembro de 2002.  A Conservadora, Luísa Maria da Fé
Alves Caçote.
2000326285

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à
prestação de contas da sociedade mencionada em epígrafe, do ano de
2001.

GALO PINTO  CAFÉ BAR, L.DA

NCI  NAVEGAÇÃO E COMÉRCIO INTERNACIONAL, L.

Está conforme o original.
23 de Novembro de 2002.  A Escriturária Superior, Joaquina da
Conceição Rosendo Vasques Rosado.
1000170480

SIREDE  REDES METÁLICAS, L.DA

Está conforme o original.

Sede: Rua do Conselheiro Lopes da Silva, 26 e 28,
freguesia e concelho de Valença
Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 477;
identificação de pessoa colectiva n.º 503368326; inscrição n.º 11;
número e data da apresentação: 8/20021128.

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 1582/
840510; identificação de pessoa colectiva n.º 501430210.

Certifico que foi registado a alteração parcial do contrato, tendo
em consequência sido alterados os artigos 1.º, 2.º, 3.º, 4.º, 5.º e 6.º,
que passam a ter a seguinte redacção:

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à prestação
de contas da sociedade mencionada em epígrafe, do ano de 2001.

1.º

Está conforme o original.
23 de Novembro de 2002.  A Escriturária Superior, Joaquina da
Conceição Rosendo Vasques Rosado.
1000170477

CLÍNICA DENTÁRIA JOÃO P. LOPES,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 6078/
20010416.
Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à prestação
de contas da sociedade mencionada em epígrafe, do ano de 2001.
Está conforme o original.
27 de Novembro de 2002.  A Escriturária Superior, Joaquina da
Conceição Rosendo Vasques Rosado.
1000170473

1  A sociedade adopta a firma Galo Pinto  Comércio de
Confecções, L.da, e tem a sua sede na Rua do Conselheiro Lopes da
Silva, 26 a 28, da freguesia e concelho de Valença.
2  Por simples deliberação da gerência a sede poderá ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.
3  A gerência poderá criar sucursais, filiais, agências ou outras
formas legais de representação, onde e quando o julgar conveniente.
2.º
O objecto da sociedade é o comércio a retalho e por grosso de
vestuário, têxteis, calçado, acessórios e afins.
3.º
O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro, é
de 5000 euros, correspondente à soma de quatro quotas: uma de
2755,40 euros e outra de 748,20 euros, pertencentes ao sócio António
José de Sousa Sá; e duas iguais de valor nominal de 748,20 euros,
pertencentes à sócia Teresa Maria Martins de Carvalho.
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1  Poderão ser feitos suprimentos à sociedade nas condições a
acordar em assembleia geral.
2  Poderão igualmente ser exigidas aos sócios prestações
suplementares de capital até ao triplo do capital social, na proporção
das suas quotas.
5.º
1  A gerência e administração da sociedade, remunerada ou não,
conforme for deliberado em assembleia geral, pertencem ao sócio
António José de Sousa Sá, podendo ainda ser exercidas por outras
pessoas estranhas à sociedade quando nomeadas em assembleia geral.
2  Para vincular a sociedade, em todos os seus actos e contratos,
é suficiente a intervenção de um gerente.
3  É expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade em
actos e contratos estranhos aos negócios sociais, designadamente em
letras de favor, fianças, abonações ou em quaisquer actos semelhantes.
6.º
1  A divisão e cessão de quotas, é livre entre os sócios que terão
sempre o direito de preferência em relação a estranhos.
2  O sócio que pretenda ceder a sua quota a terceiros dará
conhecimento por escrito à sociedade e aos demais sócios nos termos
da pretendida cessão, identificando o cessionário, o preço e demais
condições de pagamento da mesma, a fim de poder obter o
consentimento da sociedade e dos sócios para aquela cessão e de
proporcionar o direito de preferência estatuído no número anterior.
3  Autorizada a cessão em assembleia geral da sociedade, os
demais sócios têm, sob pena de caducidade, o prazo de 15 dias para
exercer o seu direito de preferência.
Está conforme o original.
29 de Novembro de 2002.  A Conservadora, Luísa Maria da Fé
Alves Caçote.
2000326293

VILA REAL
CHAVES

MARC  MERCADO ABASTECEDOR DA REGIÃO
DE CHAVES, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 1260;
identificação de pessoa colectiva n.º P-503045446; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 7/20021128.
Certifico que foi constituída uma sociedade comercial anónima, que
se rege nos termos constantes dos artigos seguintes:
ARTIGO 1.º
Denominação
A sociedade adopta a denominação de MARC  Mercado
Abastecedor da Região de Chaves, S. A.
ARTIGO 2.º
Duração
1  A sociedade é constituída por tempo indeterminado, a partir
da presente data, sob a forma de sociedade anónima, nos termos do
artigo 271.º e seguintes do Código das Sociedades Comerciais e
artigo 40.º da Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto.
2  A sociedade rege-se pelos presentes estatutos e pela lei
aplicável.
ARTIGO 3.º
Sede
1  A sociedade tem a sua sede nos Paços do Município, Praça de
Camões, em Chaves.
2  O conselho de administração pode, por resolução tomada por
unanimidade dos membros dele integrantes, sem dependência de
deliberação dos accionistas:
a) Transferir a sede para qualquer local do concelho de Chaves;
b) Criar delegações, dependências, escritórios ou outras formas locais
de representação.
ARTIGO 4.º
Objecto
A sociedade tem por objecto a construção, gestão e exploração de
um mercado abastecedor de interesse público, o qual se destina ao
comércio de produtos alimentares e não alimentares e, bem assim, a
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prossecução de outras actividades complementares ou subsidiárias,
designadamente o desenvolvimento de actividades logística e de apoio
ao desenvolvimento agrícola regional.
ARTIGO 5.º
Capital social
1  O capital social da sociedade, integralmente subscrito e a
realizar em dinheiro, nos termos do § 4.º, abaixo, é de 600 000 euros
e está representado por 120 000 acções nominativas, com o valor
nominal de 5 euros cada uma.
2  O capital social encontra-se subscrito pela seguinte
forma: 348 000 euros, por parte do accionista Sociedade Instaladora
de Mercados Abastecedores, S. A. (SIMAB, S. A.); 228 000 euros, por
parte do accionista Município de Chaves; 12 000 euros, por parte do
accionista Associação de Municípios do Alto Tâmega (AMAT);
6000 euros, por parte do accionista Associação Empresarial do Alto
Tâmega (ACISAT); e 6000 euros, por parte do accionista Associação
de Desenvolvimento Regional Alto Tâmega (ADRAT).
3  Ficam, pois, os accionistas detentores do capital social nas
seguintes proporções: SIMAB, S. A., 58% da totalidade do capital
social; Município de Chaves, 38% da totalidade do capital social;
AMAT, 2% da totalidade do capital social; ACISAT, 1% da totalidade
do capital social; ADRAT, 1% da totalidade do capital social.
4  Do capital subscrito, os accionistas acordam na realização do
mesmo pela seguinte forma:
a) 30%, na data da outorga da escritura pública de constituição da
sociedade, na proporção da respectiva participação social;
b) 70% a serem realizados no prazo de um ano, após a constituição
da sociedade, na proporção da respectiva participação social.
ARTIGO 6.º
Aumentos de capital
1  Nos aumentos de capital realizados em dinheiro, os accionistas
gozam sempre de direito de preferência na subscrição do aumento, na
proporção da participação que ao tempo possuírem.
2  Nos aumentos de capital por entradas em espécie, as mesmas
ocorrerão na data da escritura pública de aumento de capital,
outorgando o transmitente a mesma escritura.
ARTIGO 7.º
Transmissão de acções
1  A transmissão de acções entre accionistas ou para terceiros
não fica sujeita ao consentimento da sociedade.
2  Os accionistas têm preferência na aquisição das acções.
ARTIGO 8.º
Atribuições
Constituem atribuições do Mercado Abastecedor da Região de
Chaves, S. A.:
a) Assegurar a construção, exploração, bom funcionamento e
manutenção do Mercado em condições de promoção da qualidade e
segurança alimentar e de renovação e animação comercial;
b) Promover uma melhoria contínua da qualidade do serviço
prestado através de planos e programas a desenvolver com essa
finalidade;
c) Promover a prossecução de actividades complementares ou
subsidiárias, assim como acções de promoção e desenvolvimento do
comércio e da agricultura local.
ARTIGO 9.º
Órgãos da sociedade
1  São órgãos da sociedade: a assembleia geral, o conselho de
administração e o fiscal único.
2  As remunerações dos membros dos órgãos sociais serão fixadas
pela assembleia geral.
3  Os mandatos dos membros da assembleia geral, do conselho
de administração e do fiscal único, terão a duração de três anos.
ARTIGO 10.º
Assembleia geral
1  A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com
direito a voto, nos termos da lei.
2  Os accionistas deverão comunicar ao presidente da mesa da
assembleia geral, por meio de carta, telex ou telefax, com a
antecedência mínima de 48 horas sobre a data da assembleia, o nome
de quem as representa na dita assembleia.
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ARTIGO 11.º

ARTIGO 19.º

Mesa da assembleia geral

Dissolução da sociedade

1  A mesa da assembleia geral será composta por um presidente
e um secretário, podendo estes não ser accionistas.
2  A assembleia geral será convocada por carta registada dirigida
aos accionistas com a antecedência legal.
3  A convocação será feita pelo presidente da mesa da assembleia
geral ou por quem legalmente o substitua.

1  A sociedade só se dissolverá nos casos previstos na lei e por
deliberação da assembleia geral.
2  A assembleia geral que deliberar a liquidação, que será
extrajudicial, regulamentará a mesma e nomeará os liquidatários que,
salvo deliberação em contrário, serão os membros em exercício do
conselho de administração da sociedade.

ARTIGO 12.º

ARTIGO 20.º

Deliberações em assembleia geral

Disposições transitórias

1  A assembleia geral pode deliberar em primeira convocação
sobre quaisquer matérias desde que estejam presentes, ou representados,
accionistas que representem mais de 51% do capital social.
2  Devem ser aprovados pelos votos representativos de, pelo
menos, 75% do capital social, as deliberações sobre as seguintes matérias:
a) Alteração do contrato de sociedade;
b) Fusão, cisão, transformação ou dissolução da sociedade;
c) Eleição e remuneração dos membros da mesa da assembleia geral,
do conselho de administração e do fiscal único;
d) Plano de actividades, de investimento e orçamento anual.

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 que
sejam celebrados em nome da sociedade pelos administradores ou
mandatários que a vinculam nos termos desses estatutos, a partir da
data da sua constituição e antes de efectuado o seu registo definitivo,
ficando para tal conferida, desde já, a necessária autorização.

ARTIGO 13.º
Conselho de administração
1  A condução dos negócios sociais, com a latitude prevista na
lei e nos presentes estatutos, é confiada a um conselho de
administração, o qual será composto por um presidente e dois vogais,
conforme deliberação da assembleia geral que procederá à eleição.
2  O presidente, que terá direito a voto de qualidade, é designado
pela assembleia geral.
3  Por deliberação da assembleia geral, os administradores eleitos
poderão ser dispensados da prestação de caução.
ARTIGO 14.º
Formas de obrigar a sociedade
1  Para que a sociedade fique validamente obrigada em todos os
seus actos e contratos é necessária:
a) A assinatura de dois administradores;
b) A assinatura de um só administrador no exercício dos poderes
que lhe tenham sido delegados;
c) A assinatura de um mandatário ou mandatários, no âmbito dos
poderes conferidos no respectivo mandato.
2  Para assuntos de mero expediente da sociedade será suficiente
a assinatura de um administrador.
ARTIGO 15.º
Reuniões do conselho de administração
1  O conselho de administração reunirá com periodicidade não
superior a um mês ou sempre que convocado pelo seu presidente ou
por dois outros administradores da sociedade.
2  As reuniões terão lugar no local indicado no aviso
convocatório ou, na falta de indicação, na sede da sociedade.
3  Qualquer administrador pode fazer-se representar na reunião
por outro administrador, mediante carta dirigida ao presidente.
ARTIGO 16.º
Fiscal único
1  A fiscalização dos negócios sociais e actos sociais incumbe a
um fiscal único eleito pela assembleia geral.
2  O fiscal único deverá participar, sem direito a voto, nas
reuniões do conselho de administração, sempre que para tal seja
convocado pelo respectivo presidente.
ARTIGO 17.º
Princípios de gestão
1  A gestão da empresa deve visar a promoção do desenvolvimento local e regional, assegurando a viabilidade económica e
equilíbrio financeiro da mesma.
2  A gestão do património e finanças da sociedade deverá observar
os princípios contidos na lei aplicável.
ARTIGO 18.º
Aplicação dos resultados de exercício
Os resultados positivos apurados em cada exercício terão a aplicação
prevista na lei.

ARTIGO 21.º
Os administradores ficam, desde já, autorizados a efectuar
levantamentos na conta de depósito de capital, aberta em nome da
sociedade, a fim de fazer face às despesas com a sua constituição,
instalação e registo.
Declaram ainda os accionistas que, desde já, acordam para o triénio
de 2002-2004, que os corpos sociais têm a seguinte constituição:
Mesa da assembleia geral: presidente  João Gonçalves Martins
Batista, casado, natural da freguesia de Vila da Ponte, concelho de
Montalegre, residente na Urbanização da Formiguinha, vivenda 48,
em Chaves; secretário  Sandra Cristina de Barros Monteiro Lisboa
Dias, solteira, natural da freguesia de Santa Maria Maior, concelho de
Chaves, residente na Avenida de Miguel Torga, 21, em Chaves.
Conselho de administração (será composto por três membros, dois
indicados pelo accionista SIMAB, S. A., um dos quais o presidente deste
órgão, e o terceiro pelo accionista Município de Chaves): presidente 
José Augusto Ramos Rocha, casado, natural de Idanha-a-Nova,
residente na Rua da Quinta Grande, 3, em Oeiras, indicado pelo
accionista SIMAB, S. A.; vogais  António Cândido Monteiro
Cabeleira, casado, natural de Valpaços, residente na Rua de D. Afonso
III, 26, em Chaves, indicado pelo accionista Município de Chaves; e
António Fernando da Cruz Oliveira, casado, natural de Bragança,
residente na Praça da Sé, 21, em Bragança, indicado pela accionista
SIMAB, S. A., os quais ficam desde já dispensados de prestação de
caução.
Fiscal único: efectivo  Ledo, Morgado e Associados, Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas, titular do cartão de pessoa colectiva
n.º 502222344, com sede no Bom Sucesso Trade Center, Praça do
Bom Sucesso, 61, 13.º, no Porto, inscrita na Ordem dos Revisores
Oficiais de Contas com o n.º 63, representada por Jorge Bento Martins
Ledo, divorciado, residente na Avenida do Dr. Fernando Aroso, 927,
habitação 2.4, em Leça da Palmeira, contribuinte fiscal n.º 127125841,
revisor oficial de contas n.º 591; suplente  Jorge Manuel Felizes
Morgado, casado, residente na Rua de Alfredo Keil, 273, 6.º, E, no
Porto, contribuinte fiscal n.º 109318200, revisor oficial de contas
n.º 775.
Está conforme.
28 de Novembro de 2002.  A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
da Costa Machado de Moura.
2001200889

CLÍNICA DE MEDICINA DENTÁRIA
DR.A ANA MARIA MARQUES, UNIPESSOAL, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 1262/
20021202; identificação de pessoa colectiva n.º 594525832;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 8/20021203.
Certifico que foi alterado o artigo 1.º do pacto social, que fica com
a seguinte redacção:
ARTIGO 1.º
A sociedade adopta a firma Clínica de Medicina Dentária Dr.ª Ana
Maria Marques, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Urbanização da
Quinta da Nora, lote 16, loja 2, freguesia de Santa Maria Maior,
concelho de Chaves.
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O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.
Está conforme.
3 de Dezembro de 2002.  A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
da Costa Machado de Moura.
2001200951

CANALIZAÇÕES DO ALTO TÂMEGA, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 1261;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20021203.
Certifico que, entre Felisberto Machado Frade Ferreira e Álvaro
Machado Frade Ferreira, foi constituída uma sociedade comercial
por quotas, que se rege nos termos constantes dos artigos seguintes:
ARTIGO 1.º
1  A sociedade adopta a firma Canalizações do Alto Tâmega, L.da
2  A sua sede é na Rua Principal, lugar de Tresmundes, freguesia
de Cela, concelho de Chaves.
3  Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social ser
transferida para outro local do mesmo concelho ou concelhos
limítrofes.
ARTIGO 2.º
O objecto da sociedade consiste no comércio de material de
bricolage, equipamento sanitário, aquecimento central, canalizações
e materiais similares.

ARTIGO 3.º
O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros, dividido em duas quotas iguais no valor nominal de
5000 euros cada, pertencendo uma a cada um dos sócios Álvaro
Machado Frade.
ARTIGO 4.º
Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capital
até ao montante de 100 000 euros, na proporção das respectivas quotas.
ARTIGO 5.º
1  A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento da
sociedade.
2  É atribuído à sociedade, em primeiro lugar e aos sócios não
cedentes, em segundo, o direito de preferência em qualquer cessão
onerosa.
ARTIGO 6.º
1  A administração e representação da sociedade fica a cargo da
gerência.
2  A gerência será remunerada ou não, conforme vier a ser
deliberado em assembleia geral.
3  A gerência da sociedade cabe aos dois sócios, desde já nomeados gerentes.
4  Para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e contratos,
é necessária a intervenção de dois gerentes.
Nos actos de mero expediente é suficiente a assinatura de um
gerente.
Está conforme.
2 de Dezembro de 2002.  A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
da Costa Machado de Moura.
2001200897
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• Rua do Marquês de Sá da Bandeira, 16-A e 16-B — 1050-148 Lisboa
Telef. 21 330 17 00 Fax 21 330 17 07 Metro — S. Sebastião

• Rua de D. Francisco Manuel de Melo, 5 — 1099-002 Lisboa
Telef. 21 383 58 00 Fax 21 383 58 34
Telef. 21 781 07 00 Fax 21 781 07 95 Metro — Saldanha

• Avenida de Fernão de Magalhães, 486 — 3000-173 Coimbra
Telef. 23 985 64 00 Fax 23 985 64 16

• Praça de Guilherme Gomes Fernandes, 84 — 4050-294 Porto
Telef. 22 339 58 20 Fax 22 339 58 23

PREÇO DESTE NÚMERO (IVA INCLUÍDO 5%)

€ 5,99

• Avenida Lusíada — 1500-392 Lisboa
(Centro Colombo, loja 0.503)

Telef. 21 711 11 25 Fax 21 711 11 21 Metro — C. Militar

• Rua das Portas de Santo Antão, 2-2/A — 1150-268 Lisboa
Telefs. 21 324 04 07/08 Fax 21 324 04 09 Metro — Rossio

• Loja do Cidadão (Lisboa) Rua de Abranches Ferrão, 10 — 1600-001 Lisboa
Telef. 21 723 13 70 Fax 21 723 13 71 Metro — Laranjeiras

• Loja do Cidadão (Porto) Avenida de Fernão Magalhães, 1862 — 4350-158 Porto
Telef. 22 557 19 27 Fax 22 557 19 29

Diário da República Electrónico: Endereço Internet: http://www.dr.incm.pt
Correio electrónico: dre @ incm.pt • Linha azul: 808 200 110 • Fax: 21 394 57 50

• Loja do Cidadão (Aveiro) Rua de Orlando Oliveira, 41 e 47 — 3800-040 Aveiro
Forca Vouga

Telef. 23 440 58 49 Fax 23 440 58 64

Toda a correspondência sobre assinaturas deverá ser dirigida para a Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A.,
Departamento Comercial, Sector de Publicações Oficiais, Rua de D. Francisco Manuel de Melo, 5, 1099-002 Lisboa

