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Diário da República, 2.ª série — N.º 216 — 9 de Novembro de 2006 (Parte Especial)
O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.
Conferida, está conforme o original.
28 de Abril de 2000. — O Segundo-Ajudante, José Oliveira Santos.
3000218119

JOÃO RIBEIRO DE OLIVEIRA, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula n.º 05082/970520; identificação de pessoa colectiva
n.º 503945943; inscrição n.º 02; número e data da apresentação:
177/980730.
Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depositados na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano de exercício de 1997.
Conferida, está conforme o original.
17 de Abril de 2000. — A Primeira-Ajudante, Maria Irene Brandão
Rodrigues Freitas.
3000318152

INOLPA — INDÚSTRIA OLEIRENSE DE PAPEL, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula n.º 01263/770909; identificação de pessoa colectiva
n.º 500672571; averbamento n.º 02 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 11; números e data das apresentações: 31, 32, 33, 34 e 36/
970930.
Certifico que pelas apresentações supra referidas foram efectuados
os seguintes registos:
a) Cessação de funções dos gerentes António Joaquim Rosado Lopes,
Luís José Martins de Oliveira, Joaquina Rogéria de Brito Couto Oliveira e Maria Hermínia Ferreira de Sá Couto Rosado Lopes, por renúncia.
Data: 3 de Julho de 1997;
b) Designação de gerente do sócio Artur Raimundo Brito e Couto.
Data: 4 de Julho de 1997.
Conferida, está conforme o original.
14 de Abril de 2000. — A Primeira-Ajudante, Maria Irene Brandão
Rodrigues Freitas.
3000218150

SHOL — GASPIAS, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula n.º 02430/880325; identificação de pessoa colectiva
n.º 501961089; inscrição n.º 05; número e data da apresentação:
42/940224.
Certifico que pela apresentação supra-referida foi efectuado o registo de reforço do capital para 1 000 000$, sendo o aumento de
550 000$ realizado em dinheiro e subscrito pelos sócios para reforço das suas quotas, da seguinte forma: Vitorino da Silva Coelho, com
as quantias de 250 000$ e 250 000$ e Maria Clara da Costa Valente
da Silva Coelho — 50 000$, e alteração parcial do contrato quanto
aos artigos 3.º e 5.º e aditamento do artigo 10.º, cujas redacções
actualizadas são as seguintes:
ARTIGO 3.º
O capital social, integralmente realizado, é de um milhão de escudos, e corresponde à soma das seguintes quotas:
a) duas quotas no valor nominal de quatrocentos mil escudos, cada
uma, ambas pertencentes ao sócio Vitorino da Silva Coelho;
b) uma quota no valor nominal de duzentos mil escudos, pertencente à sócia Maria Clara da Costa Valente da Silva Coelho.
ARTIGO 5.º
A gerência da sociedade e a sua representação em juízo ou fora
dele fica a cargo dos sócios Vitorino da Silva Coelho e Maria Clara da
Costa Valente da Silva Coelho, desde já nomeados gerentes, com ou
sem remuneração, conforme vier a ser fixado em assembleia geral.
§ único. Para que a sociedade fique validamente obrigada em quaisquer actos e contratos é suficiente a assinatura isolada de qualquer um
dos gerentes.

ARTIGO 10.º
Os lucros líquidos de cada exercício terão a seguinte aplicação:
a) 5 % para a constituição ou reforço da reserva legal e até perfazer o seu limite mínimo obrigatório;
b) O remanescente será aplicado em outras reservas ou será dado
qualquer outro destino que seja legal e seja deliberado pela assembleia
geral, por maioria simples.
O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.
Conferida, está conforme o original.
4 de Abril de 2000. — A Primeira-Ajudante, Maria Irene Brandão
Rodrigues Freitas.
3000218153

ROTEPE — INFORMÁTICA, SERVIÇOS
E FORMAÇÃO, L.DA
(anteriormente denominada GOMES,
BARBOSA & GARRISO, L.DA)
Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 03416/920129; identificação de pessoa colectiva n.º 502731834;
averbamento n.º 02 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 8; números e datas
das apresentações: of. 43/940408; 01/940503 e 47/940408.
Certifico que pelas apresentações supra-referidas foram efectuados
os seguintes registos:
a) Cessação de funções dos gerentes Ascenso Paulo dos Santos Gariso
e Joaquim Augusto Ferreira Barbosa de Melo, por renúncia;
b) Alteração do contrato quanto aos artigos 1.º, 2.º, 3.º e 4.º, cujas
redacções actualizadas são as seguintes:
ARTIGO 1.º
A sociedade adopta a firma ROTEPE — Informática, Serviços e
Formação, L.da, tem a sua sede no lugar de São Bento, freguesia de
São João de Ver, concelho de Santa Maria da Feira, a qual poderá ser
mudada para qualquer outro local dentro do mesmo concelho ou concelhos limítrofes, por simples deliberação da gerência, podendo da
mesma forma, serem criadas sucursais, filiais ou outras formas de representação.
ARTIGO 2.º
O objecto da sociedade consiste na indústria, comércio, reparação,
tecnologia e serviços de equipamento informático, electrónico e desenvolvimento de software. Formação na área informática e electrónica e
escrituração comercial.
ARTIGO 3.º
O capital social é de um milhão de escudos e dele pertence uma
quota de quinhentos mil escudos a cada um dos sócios, Carlos Alberto
de Oliveira Gomes e José Duarte de Oliveira Gomes.
ARTIGO 4.º
1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta a ambos os sócios que desde
já são nomeados gerentes.
2 — Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de qualquer
dos gerentes.
O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.
Conferida, está conforme o original.
21 de Março de 2000. — A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas.
3000218170

VIDINHA, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 03198/910308; identificação de pessoa colectiva n.º 502514620;
inscrição n.º 02; número e data da apresentação: 22/940405.
Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo de dissolução e liquidação, com aprovação das contas em 5 de
Janeiro de 1994, nada havendo a partilhar.
Conferida, está conforme o original.
17 de Março de 2000. — A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas.
3000218177

