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AVEIRO
ÁGUEDA

AUTO SAFERO, REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 1772;
identificação de pessoa colectiva n.º 503078719; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 89/011228.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que foi alterado
o pacto quanto ao seu artigo 3.º

Capital: 5000,00 euros, dividido em três quotas no valor de
1666,66, do sócio, Albano Rodrigues de Jesus; e duas iguais de
1666,67 euros, para cada um dos sócios, Ramiro Ferreira da Con-
ceição; e Guilherme Correia Sá.

O texto completo e actualizado do contrato está depositado na
pasta respectiva.

Está conforme.

8 de Abril de 2002. � A Ajudante Principal, Maria de Lurdes
Ferreira do Pomar. 1000060720

PASCO � IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 1869;
inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 75/011228.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
o pacto quanto ao artigo 5.º que passou a ter a seguinte redacção:

5.º

Capital

O capital social é de 194 000 euros, integralmente subscrito e
realizado em dinheiro e com os diversos valores constantes da es-
crita social e é representado por 39 000 acções de valor nominal de
5 euros cada, de que pertencem 38 700 ao accionista Paulo Alexan-
dre Soares Coelho, 100 a cada um dos accionistas Eduardo Pereira
Coelho e Maria Madalena Martins Soares e 50 a cada uma das
sociedades PECOLEXPOR � Comércio de Importação e Exporta-
ção, L.da, e PECOL � Fábrica de Parafusos, S. A.

O texto completo e actualizado do contrato está depositado na
pasta respectiva.

Está conforme.

8 de Abril de 2002. � A Ajudante Principal, Maria de Lurdes
Ferreira do Pomar. 1000060723

FIMEL � INDÚSTRIA DE METALURGIA E ELECTRICIDADE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 417;
identificação de pessoa colectiva n.º 500236801; inscrição n.º 16;
número e data da apresentação: 30/020214.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram nome-
ados para o exercício de 2002, os seguintes elementos:

Conselho de administração: presidente � Leonel da Rocha e
Silva; vogais: Aníbal da Conceição Pereira; José Bastos Simões;
Maria Ascenção Lima Guerra; José Vieira Moreira.

Conselho fiscal (Fiscal único):
Efectivo: Hernâni Duarte, Leite de Assunção & Santos Silva,

SROC n.º 120, representada por Dr. Hernâni Manuel da Silva
Duarte, ROC n.º 770; suplente: Dr. Jorge Manuel Teixeira da Sil-
va, ROC n.º 637.

Conferi, está conforme.

9 de Abril de 2002. � A Ajudante Principal, Maria de Lurdes
Ferreira do Pomar. 1000060725

4. Empresas � Registo comercial
POLÉMICOS BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 2066;
identificação de pessoa colectiva n.º 503748722; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 43/011221.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que foi alterado
o pacto quanto ao seu artigo 3.º

Capital: 5000,00 euros, representado por duas quotas iguais de
2500,00 euros, uma de cada sócio, José Luís Dias Estima e José
Eduardo Pinto de Lima.

O texto completo e actualizado do contrato está depositado na
pasta respectiva.

Está conforme.

5 de Abril de 2002. � A Ajudante Principal, Maria de Lurdes
Ferreira do Pomar. 1000060729

TULAR � INOVAÇÕES METÁLICAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 294;
identificação de pessoa colectiva n.º 500290873; data do depó-
sito: 15022002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas referentes ao exercício de 2000.

Está conforme.

5 de Abril de 2002. � A Ajudante Principal, Maria de Lurdes
Ferreira do Pomar. 1000060732

METALFER � METALÚRGICA DE FERMENTELOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 340;
identificação de pessoa colectiva n.º 500191743; inscrição n.º 32;
número e data da apresentação: 1/020408.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram nome-
ados para o exercício de 2002, os seguintes elementos:

Conselho de administração: presidente � Manuel Viçoso Soares;
vogais: Elisa Maria Ladislau Viçoso Soares e Serafim Cristiano de
Abreu Taboada.

Conselho fiscal:
Fiscal único: efectivo: António Anjos, F. Brandão & Associados,

SROC n.º 112, representada por António José dos Anjos, ROC
n.º 633; suplente: Fernando Teixeira Brandão, ROC n.º 677.

Está conforme.

9 de Abril de 2002. � A Ajudante Principal, Maria de Lurdes
Ferreira do Pomar. 1000060737

AVESZAIMA � CRIAÇÃO DE AVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 2264;
identificação de pessoa colectiva n.º 504183400; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 3/011227.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que foi alterado
o pacto quanto ao seu artigo 3.º

Capital: 5000,00 euros, dividido em quatro quotas iguais no va-
lor de 1250,00 euros, pertencentes uma de cada sócio José Lopes
da Silva; Ilda Rosa dos Santos Marques; Lino Pereira Duarte e Dina
Isabel de Jesus Pais Duarte.

O texto completo e actualizado do contrato está depositado na
pasta respectiva.

Está conforme.

8 de Abril de 2002. � A Ajudante Principal, Maria de Lurdes
Ferreira do Pomar. 1000060740
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QUATRIPNEUS � MONTEIROS, GOMES & TIMÓTEO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 2046;
identificação de pessoa colectiva n.º 503705489; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 98/28122001.

Certifico que foi alterado o pacto da sociedade em epígrafe, quan-
to ao artigo 3.º que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, já entrado na caixa social e corresponde à soma de quatro
quotas iguais de 1250 euros cada, pertencentes uma a cada sócio
Sérgio Augusto Coutinho Monteiro, Alexandre José Coutinho
Monteiro, João Manuel Vasconcelos Gomes e Artur Neves Timóteo.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

8 de Abril de 2002. � A Ajudante Principal, Maria de Lurdes
Ferreira do Pomar. 1000060493

FUSAG � FUNDIÇÃO E SERRALHARIA DE ÁGUEDA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 172;
identificação de pessoa colectiva n.º 500153388; inscrição n.º 28;
número e data da apresentação: 21/09012002.

Certifico que foram nomeados os órgãos sociais para o ano de 2002:
Direcção: presidente � Manuel Paulino Gomes Oliveira;

directores: Peter Werner Otto Krüger e Jorge Manuel da Fonseca
Pacheco.

Conselho geral: presidente � Max C. Diggelman; vice-
-presidente: Bruno Von Däniken; secretária: Cristina de Beir; res-
tantes membros: Richard M. Senti e Armin Tobler.

Revisor Oficial de Contas: Sociedade Bernardes, Sismeiro &
Associados.

Está conforme.

11 de Abril de 2002. � A Ajudante Principal, Maria de Lurdes
Ferreira do Pomar. 1000061838

RC PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 2336;
identificação de pessoa colectiva n.º 504308483; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 93/28122001.

Certifico que foi alterado o pacto da sociedade em epígrafe, quan-
to ao 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, sendo uma no valor no-
minal de 4500 euros pertencente ao sócio Rui Manuel Canas
Martins e outra no valor nominal de 500 euros, pertencente à sócia
Áurea Celeste Batista Duarte.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

11 de Abril de 2002. � A Ajudante Principal, Maria de Lurdes
Ferreira do Pomar. 1000061831

ALBERGARIA-A-VELHA

TRAGUS � EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, L.DA

Sede: na vila e freguesia e concelho
de Albergaria-a-Velha

Conservatória do Registo Comercial de Albergaria-a-Velha. Matrí-
cula n.º 261/870318; identificação de pessoa colectiva
n.º 501804455; inscrição n.º 10; número e data da apresenta-
ção: 19/020327.

Certifico que por escritura de 27 de Dezembro de 2002, fl. 84 do
livro de notas para escrituras diversas n.º 137-C do Cartório Notarial
de Oliveira de Frades, foi dissolvida e liquidada a sociedade em
epígrafe, tendo as contas sido aprovadas em 27 de Dezembro de
2001.

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

Conferida, está conforme.

8 de Abril de 2002. � O Conservador, António Carvalho dos
Santos. 1000061665

CARREIRA & ABRANCHES, L.DA

Sede: Lugar de Soutelo, freguesia de Branca,
concelho de Albergaria-a-Velha

Conservatória do Registo Comercial de Albergaria-a-Velha. Matrí-
cula n.º 415/911114; identificação de pessoa colectiva
n.º 502648112; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 21/
020328.

Certifico que foi depositada na respectiva pasta a acta n.º 8, onde
consta o aumento de capital, redenominação do mesmo e alteração
parcial do pacto:

Reforço: 602 410$, em dinheiro, subscrito por cada sócio, em
partes iguais.

Artigo alterado: 3.º
Capital: 5000,00 euros.
Sócios e quotas:
António Carreira da Rosa � 2500 euros.
Maria de Fátima Henriques Abranches � 2500 euros.

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

Conferida, está conforme.

8 de Abril de 2002. � O Conservador, António Carvalho dos
Santos. 1000061662

H. M. � MÁQUINAS COSTURA INDUSTRIAIS, L.DA

Sede: Rua do Dr. Castro Matoso, bloco 2, rés-do-chão,
direito, na vila e freguesia e concelho

de Albergaria-a-Velha

Conservatória do Registo Comercial de Albergaria-a-Velha. Matrí-
cula n.º 540/941128; identificação de pessoa colectiva
n.º 503298425; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 2/
020327.

Certifico que foi depositada na respectiva pasta a acta n.º 10, onde
consta o aumento de capital, redenominação do mesmo e alteração
parcial do pacto:

Reforço: 602 410$, em dinheiro, subscrito por cada sócio, em
partes iguais.

Artigo alterado: 3.º
Capital: 5000,00 euros.
Sócios e quotas:
Nestor Paulo Henriques de Oliveira Mano � 2500 euros.
Hélder Pereira de Almeida � 2500 euros.

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

Conferida, está conforme.

8 de Abril de 2002. � O Conservador, António Carvalho dos
Santos. 1000061659

HELDER MIGUEL & CARLOS, L.DA

Sede: Lugar de Fial, freguesia de Alquerubim,
concelho de Albergaria-a-Velha

Conservatória do Registo Comercial de Albergaria-a-Velha. Ma-
trícula n.º 699/980115; identificação de pessoa colectiva
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n.º 504087150; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 4/
020328.

Certifico que com base na escritura de 21 de Dezembro de 2001,
a fl. 100 do livro de notas para escrituras diversas n.º 196-F do 2.º
Cartório Notarial de Aveiro, foi efectuado o registo de aumento de
capital e alteração parcial do contrato, tendo sido alterado o arti-
go 3.º do pacto do qual resultou o seguinte extracto:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
50 000 euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
25 000 euros, uma de cada sócio.

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

Conferida, está conforme.

8 de Abril de 2002. � O Conservador, António Carvalho dos
Santos. 1000061656

EUROTÁXI, L.DA

Sede: Lugar de Cristelo, freguesia de Branca,
concelho de Albergaria-a-Velha

Conservatória do Registo Comercial de Albergaria-a-Velha. Matrí-
cula n.º 51/681118; identificação de pessoa colectiva
n.º 500504741; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 14/
020327.

Certifico que foi depositada na respectiva pasta a acta n.º 19, onde
consta o aumento de capital, redenominação do mesmo e alteração
parcial do pacto:

Reforço: 602 410$, em dinheiro, subscrito por cada sócio, em
partes iguais.

Artigo alterado: 3.º
Capital: 5000,00 euros.
Sócios e quotas:
Salazar de Jesus Aleixo Gomes � 2500 euros.
Olga Maria Malveira Mendes Gomes � 2500 euros.

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

Conferida, está conforme.

8 de Abril de 2002. � O Conservador, António Carvalho dos
Santos. 1000061654

APISART � ARTE E DECORAÇÃO, L.DA

Sede: Lugar de Fradelos, freguesia de Branca,
concelho de Albergaria-a-Velha

Conservatória do Registo Comercial de Albergaria-a-Velha. Matrí-
cula n.º 609/960112; identificação de pessoa colectiva
n.º 503556947; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 19/
020328.

Certifico que foi depositada na respectiva pasta a acta n.º 7, onde
consta o aumento de capital, redenominação do mesmo e alteração
parcial do pacto:

Reforço: 602 410$, em dinheiro, subscrito por cada sócio, em
partes iguais.

Artigo alterado: 3.º
Capital: 5000,00 euros.
Sócios e quotas:
Fernando Matos Garcia � 2500 euros.
Maria da Conceição Filipe Ribau Garcia � 2500 euros.

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

Conferida, está conforme.

8 de Abril de 2002. � O Conservador, António Carvalho dos
Santos. 1000061652

MANUEL LOURENÇO & HENRIQUES, L.DA

Sede: Lugar de Casaldima, freguesia de Branca,
concelho de Albergaria-a-Velha

Conservatória do Registo Comercial de Albergaria-a-Velha. Matrí-
cula n.º 744/981016; identificação de pessoa colectiva
n.º 504266837; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 7/
020327.

Certifico que foi depositada na respectiva pasta a acta n.º 4, onde
consta o aumento de capital, redenominação do mesmo e alteração
parcial do pacto:

Reforço: 2410$, em dinheiro, subscrito por cada sócio, em par-
tes iguais.

Artigo alterado: 3.º
Capital: 5000,00 euros.
Sócios e quotas:
Manuel Fernando Ferreira Lourenço � 2500 euros.
Maria Helena da Silva Henriques Lourenço � 2500 euros.

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

Conferida, está conforme.

8 de Abril de 2002. � O Conservador, António Carvalho dos
Santos. 1000061691

GARE BANHO � COMÉRCIO DE ARTIGOS
PARA CASAS DE BANHO, L.DA

Sede: Rua do 1.º de Maio, letra G, rés-do-chão,
esquerdo, na vila e freguesia e concelho de Albergaria-a-Velha

Conservatória do Registo Comercial de Albergaria-a-Velha. Matrí-
cula n.º 732/980806; identificação de pessoa colectiva
n.º 504204017; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 1/
020328.

Certifico que foi depositada na respectiva pasta a acta n.º 5, onde
consta o aumento de capital, redenominação do mesmo e alteração
parcial do pacto:

Reforço: 2410$, em dinheiro, subscrito por cada sócio, em par-
tes iguais.

Artigo alterado: 3.º
Capital: 5000,00 euros.
Sócios e quotas:
José Luís Baptista Craveiro � 2500 euros.
José Manuel da Silva Pinho � 2500 euros.

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

Conferida, está conforme.

8 de Abril de 2002. � O Conservador, António Carvalho dos
Santos. 1000061690

ALBERTEC � TECIDOS, L.DA

Sede: Travessa de D. Afonso Henriques, 7, na vila
e freguesia e concelho de Albergaria-a-Velha

Conservatória do Registo Comercial de Albergaria-a-Velha. Matrí-
cula n.º 1012/020325; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 1/020325.

Certifico que por escritura de 6 de Março de 2002, fl. 97 do li-
vro de notas para escrituras diversas n.º 581-A do 5.º Cartório
Notarial do Porto, entre José António Pedro Ferreira e Marissol
Mourão Pereira Valente Ferreira, foi constituída a sociedade em
epígrafe que se rege pelos seguintes estatutos:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma ALBERTEC � Tecidos, L.da,
e tem a sua sede na Travessa de D. Afonso Henriques, 7, na fre-
guesia e concelho de Albergaria-a-Velha.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como poderá criar ou
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encerrar sucursais, filiais, agências ou outras formas de represen-
tação.

2.º

A sociedade tem por objecto o comércio por grosso e a retalho
de tecidos, vestuário e acessórios, representações de têxteis.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, e está dividido em duas quotas, sendo uma de
3000 euros pertencente ao sócio José António Pedro Ferreira e uma
de 2000 euros pertencente à sócia Marissol Mourão Pereira Valen-
te Ferreira.

4.º

Os sócios poderão deliberar que lhes sejam exigidas prestações
suplementares até ao montante global de 50 00 euros.

5.º

1 � A administração e representação da sociedade fica afecta a
um ou mais gerentes a designar em assembleia geral os quais se-
rão ou não remunerados conforme deliberado pelos sócios.

2 � Fica, desde já, designado gerente o sócio José António Pedro
Ferreira.

3 � Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um
gerente.

6.º

A cessão de quotas a favor de não sócios depende do consenti-
mento da sociedade, gozando esta em primeiro lugar e os sócios não
cedentes em segundo lugar, do direito de preferência.

7.º

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 qualquer

outra apreensão judicial;
c) Na falência do sócio;
d) Por interdição, inabilitação permanente ou morte do respecti-

vo sócio; e
e) Quando o respectivo sócio deixar de comparecer ou de se

fazer representar nas assembleias gerais por mais de três anos con-
secutivos.

Declararam mais os outorgantes:

Que o gerente ora designado fica desde já autorizado a levantar
as importâncias depositadas, em nome da sociedade, nos termos do
artigo 202.º do Código das Sociedades Comerciais, para fazer face
às despesas de constituição e instalação da sede social.

Conferida, está conforme.

25 de Março de 2002. � O Conservador, António Carvalho dos
Santos. 1000061109

AGÊNCIA FUNERÁRIA BEIRA VOUGA, L.DA

Sede: Rua do Comendador Augusto Martins Pereira, 154,
fracção E, freguesia de Frossos, concelho

de Albergaria-a-Velha

Conservatória do Registo Comercial de Albergaria-a-Velha. Matrí-
cula n.º 1014/020404; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 11/020404.

Certifico que por escritura de 2 de Abril de 2002, fl. 17 do livro
de notas para escrituras diversas n.º 193-A do Cartório Notarial do
Centro de Formalidades das Empresas de Coimbra, entre José
Fernando Melo Martins e Maria Fernanda da Silva Melo, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe que se rege pelos seguintes estatu-
tos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Agência Funerária Beira
Vouga, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Comendador Augusto
Martins Pereira, 154, fracção E, freguesia de Frossos, concelho de
Albergaria-a-Velha.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de agência fune-
rária.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valo-
res nominais de 2500 euros, cada, pertencentes uma a cada um dos
sócios José Fernando Melo Martins e Maria Fernanda da Silva
Melo.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração confor-
me for deliberado, ficará a cargo de sócios ou não sócios que vie-
rem a ser designados em assembleia geral, ficando desde já no-
meados gerentes ambos os sócios.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguin-
tes casos:

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

ção 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 quo-
tas, 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 co-
mum.

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual ao décuplo do capital social, reembolsáveis
quando julgadas dispensáveis, sendo a data e a forma de restituição
fixadas em assembleia geral que delibere o reembolso.

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

Conferida, está conforme.

9 de Abril de 2002. � O Conservador, António Carvalho dos
Santos. 1000061979
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IVONE COUTINHO & FILHO, L.DA

Sede: Rua de 1.º de Dezembro, 2, 2.º sala G, na vila
e freguesia e concelho de Albergaria-a-Velha

Conservatória do Registo Comercial de Albergaria-a-Velha. Matrí-
cula n.º 1013/020328; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 23/020328.

Certifico que por escritura de 26 de Março de 2002, fl. 22 do li-
vro de notas para escrituras diversas n.º 338-A do Cartório Notarial
do Centro de Formalidades das Empresas do Porto, entre Ivone Maria
de Bastos Coutinho e André Filipe Coutinho Silva, foi constituída a
sociedade em epígrafe que se rege pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Ivone Coutinho & Filho, L.da, com
sede na Rua de 1.º de Dezembro, 2, 2.º, sala G. freguesia e conce-
lho de Albergaria-a-Velha.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá
ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou de
concelhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais, fi-
liais ou outras formas de representação social em território nacio-
nal ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no comércio de máquinas e equipamen-
tos de limpeza e higiene, acessórios e consumíveis.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, e está dividido em duas quotas, uma do valor nominal
de 2900 euros, pertencente à sócia Ivone Maria de Bastos Coutinho
e uma do valor nominal de 2100 euros pertencente ao sócio André
Filipe Coutinho Silva.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo da sócia Ivone Maria
de Bastos Coutinho e do não sócio Manuel Joaquim da Conceição
Silva, acima identificado que desde já são nomeados gerentes.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em to-
dos os seus actos e contratos, são necessárias as assinaturas de dois
gerentes.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a favor de estranhos, depende do consenti-
mento da sociedade, gozando esta em primeiro lugar e os restantes
sócios não cedentes em segundo lugar, do direito de preferência na
respectiva aquisição.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em socieda-
des reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementa-
res de empresas.

Conferida, está conforme.

8 de Abril de 2002. � O Conservador, António Carvalho dos
Santos. 1000061977

MTCF � CONTABILIDADE, FISCALIDADE
E CONSULTADORIA, L.DA

Sede: Alameda de 5 de Outubro, Edifício América, 1,
Sala N, na vila e freguesia e concelho

de Albergaria-a-Velha

Conservatória do Registo Comercial de Albergaria-a-Velha. Matrícula
n.º 1015/020409; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/020409.

Certifico que por escritura de 21 de Janeiro de 2002, fl. 14 do
livro de notas para escrituras diversas n.º 309-E do Cartório Notarial
de Albergaria-a-Velha, entre Maria Isabel Ferreira Tavares e Mo-
desto Tavares Castanheira, foi constituída a sociedade em epígrafe
que se rege pelos seguintes estatutos:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma MTCF � Contabilidade,
Fiscalidade e Consultadoria, L.da, e tem a sua sede na Alameda de

5 de Outubro, Edifício América, 1, sala N, na vila, freguesia e con-
celho de Albergaria-a-Velha.

2 � A gerência pode transferir a sede social para outro local
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

A sociedade tem por objecto a contabilidade, fiscalidade e
consultadoria.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5100 euros, encontrando-se dividido em duas quotas, uma do va-
lor nominal de 4600 euro, pertencendo à sócia Maria Isabel Ferreira
Tavares e outra do valor nominal de 500 euro, pertencendo ao só-
cio Modesto Tavares Castanheira.

4.º

É livre a cessão de quotas entre sócios; porém, quando efectua-
da a favor de estranhos, depende do consentimento da sociedade,
a qual em primeiro lugar e depois os sócios não cedentes gozam
do direito de preferência.

5.º

1 � Podem ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao quíntuplo do capital social, se assim vier a ser deli-
berado por unanimidade de votos.

2 � Todos os sócios são obrigados a efectuar prestações suple-
mentares.

3 � A obrigação de cada sócio é proporcional à sua quota de
capital.

6.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo da sócia Maria Isabel
Ferreira Tavares, desde já designada gerente.

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

7.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em socieda-
des reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementa-
res de empresas.

8.º

Os lucros líquidos, depois de deduzida a percentagem de reser-
va legal, terão o destino que lhes for dado em assembleia geral.

9.º

Todas as despesas com a constituição da sociedade, designa-
damente a escritura, seu registo e despesas inerentes são da respon-
sabilidade da sociedade.

Conferida, está conforme.

9 de Abril de 2002. � O Conservador, António Carvalho dos
Santos. 1000061650

ANADIA

ALCIDES & ELISA � PADARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Anadia. Matrícula n.º 1976/
20020314; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/
20020314.

Certifico que entre Alcides de Jesus Duarte e mulher Elisa Ma-
ria Moreira de Oliveira Duarte, casados na comunhão de adquiri-
dos, foi constituída a sociedade em epígrafe a qual se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Alcides & Elisa � Padaria, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Vila, sem número
de polícia, lugar e freguesia de Vilarinho do Bairro, concelho de
Anadia.
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3 � A gerência da sociedade, poderá, sem dependência de au-
torização de outros órgãos, deslocar a sede social para outro local
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 exploração de padaria, pastelaria
e café.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valo-
res nominais de 2500 euros, cada pertencentes uma a cada um dos
sócios Alcides de Jesus Duarte e Elisa Maria Moreira de Oliveira
Duarte.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos
basta a intervenção de um gerente.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
até ao montante global igual ao décuplo do capital social,
reembolsáveis quando julgadas dispensáveis, sendo a data e a for-
ma de restituição fixadas em assembleia geral que delibere o reem-
bolso.

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 a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de consti-
tuição, registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação
da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis,
designadamente equipamentos e veículos automóveis, incluindo por
contratos leasing e ALD, e tomar de arrendamento bens imóveis
necessários à prossecução dos fins sociais, mesmo antes do seu
registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos praticados
pela gerência, nesse período, logo que definitivamente matricula-
da.

Conferida, está conforme.

11 de Abril de 2002. � A Ajudante, Maria Teresa Ferreira dos
Santos Reis. 1000061909

SACARRÃO & ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Anadia. Matrícula n.º 1989/
20020408; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20020408.

Certifico que entre João Paulo Seabra de Almeida, casado com
Maria Clara da Silva Oliveira Almeida, na comunhão de adquiri-
dos, e Eduardo Mendes Sacarrão, casado com Maria Leonor da
Silva Oliveira, na comunhão de adquiridos, foi constituída a so-
ciedade em epígrafe a qual se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Sacarrão & Almeida, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Fonte Nova, sem
número de polícia, lugar e freguesia de Paredes do Bairro, conce-
lho de Anadia.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social
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 no aluguer de máquinas e equi-
pamentos; e comércio de materiais de construção, máquinas e fer-
ramentas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
20 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais dos va-
lores nominais de 10 000 euros, cada pertencentes uma a cada um
dos sócios João Paulo Seabra de Almeida e Eduardo Mendes
Sacarrão.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quan-
do esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for in-
cluída 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.

ARTIGO 9.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual ao décuplo do capital social, reembolsáveis
quando julgadas dispensáveis, sendo a data e a 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.

Disposição transitória

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

Conferida, está conforme.

11 de Abril de 2002. � A Ajudante, Maria Teresa Ferreira dos
Santos Reis. 1000061907

AVEIRO

CIBERARQ � ARQUITECTURA, URBANISMO E DESIGN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4903;
identificação de pessoa colectiva n.º 505032619; data do depó-
sito: 201201.
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Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o depósito da prestação de contas do ano de 2000.

26 de Março de 2002. � O Adjunto da Conservadora, (Assina-
tura ilegível.) 1000060992

AGROVALADO � SOCIEDADE DE AGRICULTURA
DE GRUPO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 2712;
identificação de pessoa colectiva n.º 502578599; data do depó-
sito: 271201.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o depósito da prestação de contas do ano de 1999.

26 de Março de 2002. � O Adjunto da Conservadora, (Assina-
tura ilegível.) 1000060990

EURO YSER � PRODUTOS QUÍMICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3407;
identificação de pessoa colectiva n.º 503270130; data do depó-
sito: 011129.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o depósito da prestação de contas dos anos de 1998 e 1999.

19 de Março de 2002. � O Adjunto da Conservadora, (Assina-
tura ilegível.) 1000060989

EURO YSER � PRODUTOS QUÍMICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3407;
identificação de pessoa colectiva n.º 503270130; data do depó-
sito: 011129.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o depósito da prestação de contas do ano de 2000.

19 de Março de 2002. � O Adjunto da Conservadora, (Assina-
tura ilegível.) 1000060987

VILA JOVEM NOVENTA E CINCO � CHURRASCARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3687; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503566217; data do depósito: 141201.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o depósito da prestação de contas do ano de 2000.

26 de Março de 2002. � O Adjunto da Conservadora, (Assina-
tura ilegível.) 1000060986

PADARIA E PASTELARIA DOCE AVEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 2762;
identificação de pessoa colectiva n.º 502641215; data do depó-
sito: 271201.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o depósito da prestação de contas dos anos de 1999 e 2000.

26 de Março de 2002. � O Adjunto da Conservadora, (Assina-
tura ilegível.) 1000060985

VILA JOVEM NOVENTA E CINCO � CHURRASCARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3687;
identificação de pessoa colectiva n.º 503566217; data do depó-
sito: 141201.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o depósito da prestação de contas do ano de 1999.

26 de Março de 2002. � O Adjunto da Conservadora, (Assina-
tura ilegível.) 1000060984

VIDRAVEIRO � VIDRARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3906;
identificação de pessoa colectiva n.º 503821454; data do depó-
sito: 271201.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o depósito da prestação de contas dos anos de 1999 e 2000.

26 de Março de 2002. � O Adjunto da Conservadora, (Assina-
tura ilegível.) 1000060983

MENAF � COMERCIALIZAÇÃO DE METAIS
NÃO FERROSOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4733;
identificação de pessoa colectiva n.º 504475029; data do depó-
sito: 261201.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o depósito da prestação de contas do ano de 2000.

26 de Março de 2002. � O Adjunto da Conservadora, (Assina-
tura ilegível.) 1000060982

INOXPAL � INOXIDAVEIS PARA INDÚSTRIA ALIMENTAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 2494;
identificação de pessoa colectiva n.º 502339446; data do depó-
sito: 281201.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o depósito da prestação de contas do ano de 2000.

26 de Março de 2002. � O Adjunto da Conservadora, (Assina-
tura ilegível.) 1000060981

R. E. D. � REDE EUROPEIA DE DIFUSÃO LITORAL
PUBLICIDADE EXTERIOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 2337;
identificação de pessoa colectiva n.º 502194030; data do depó-
sito: 041201.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o depósito da prestação de contas do ano de 2000.

26 de Março de 2002. � O Adjunto da Conservadora, (Assina-
tura ilegível.) 1000060980

SAMOUCA � SOCIEDADE AGROPECUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4451;
identificação de pessoa colectiva n.º 504758101; data do depó-
sito: 121201.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi
efectuado o depósito da prestação de contas do ano de 2000.

26 de Março de 2002. � O Adjunto da Conservadora, (Assina-
tura ilegível.) 1000060979

MAVIREL � INDÚSTRIAS TÉCNICO-QUÍMICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 1294;
identificação de pessoa colectiva n.º 501073876; data do depó-
sito: 031201.
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Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o depósito da prestação de contas do ano de 2000.

26 de Março de 2002. � O Adjunto da Conservadora, (Assina-
tura ilegível.) 1000060978

HUMBERTO LOPES & CARLOS MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5366/
020322; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 19/
020322.

Certifico o seguinte facto:
Que por escritura de 15 de Março de 2002, exarada a fl. 15 do

livro de notas para escrituras diversas n.º 180-B do Cartório Notarial
de Vagos, foi constituída entre Humberto Lopes Martins, casado e
Carlos Manuel da Silva Martins, casado, a sociedade em epígrafe
e que se rege pelo contrato constantes dos seguintes artigos:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Humberto Lopes & Carlos
Martins, L.da, e tem a sua sede à Rua do Dr. Mário Sacramento, 143,
2.º, direito, na cidade de Aveiro, freguesia de Glória, concelho de
Aveiro.

2 � Para a criação de sucursais, agências, delegações ou outras
formas locais de representação social em qualquer parte do territó-
rio nacional ou no estrangeiro é dispensada a deliberação dos só-
cios, cabendo à gerência tomar essa deliberação, bem como deslo-
car a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe.

2.º

O objecto da sociedade consiste em construção civil de edifícios
e comercialização de imóveis.

3.º

O capital social, é de 5000 euros, está integralmente realizado em
dinheiro e corresponde à soma de duas quotas, uma no valor no-
minal de 3750 euros do sócio Humberto Lopes Martins e outra do
valor nominal de 1250 euros do sócio Carlos Manuel da Silva
Martins.

4.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução e remune-
rada ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, compe-
te aos gerentes nomeados em assembleia geral.

2 � Para obrigar a sociedade são necessárias as assinaturas de
dois gerentes.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.
4 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parci-

almente, em participação nos lucros da sociedade.

5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, ainda que com objecto diferente do seu ou reguladas por leis
especiais bem como fazer parte de agrupamentos complementares
de empresas.

6.º

A cessão total ou parcial de quotas é livre entre sócios. A ces-
são a estranhos depende do consentimento da sociedade, à qual em
primeiro lugar e aos sócios não cedentes em segundo, é reservado
o direito de preferência.

7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguin-
tes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto, 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 quo-
tas, 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 co-
mum.

8.º

1 � Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, que ven-
cerão ou não juros, conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � Por deliberação unânime dos sócios poderão ser exigidas
prestações suplementares até ao décuplo do capital social.

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.

Disposição transitória

A gerência assume a responsabilidade por todas as despesas ine-
rentes à sua constituição, designadamente, as desta escritura e res-
pectivo registo, ficando desde já a gerência autorizada nos termos
da alínea b) do n.º 4 do artigo 202.º do Código das Sociedades
Comerciais,, a movimentar o capital depositado à ordem da socie-
dade, a fim de fazer face às despesas de instalação da mesma bem
como à aquisição de bens e equipamento.

Está conforme.

25 de Março de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000060977

COUTINHO & MATOS � EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5365/
020320; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 19/
020320.

Certifico o seguinte facto:
Que por escritura de 5 de Dezembro de 2001, exarada a fl. 114 do

livro de notas para escrituras diversas n.º 138-C do Cartório Notarial
de Aveiro, foi constituída entre Manuel Andrade de Oliveira
Coutinho e mulher Otília Maria Rodrigues de Matos, a sociedade
em epígrafe e que se rege pelo contrato constantes dos seguintes
artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma Coutinho & Matos � Empreendi-
mentos Imobiliários, L.da, e tem a sua sede na Estrada Nacional 235,
14, freguesia de Nossa Senhora de Fátima, concelho de Aveiro.

§ único. A gerência poderá deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou concelho limítrofe e criar sucursais, delegações
ou qualquer outra forma locais de representação, em qualquer ponto
do território nacional ou estrangeiro; adquirir participações sociais
em sociedades com objecto social diferente do seu; e associar-se a
pessoas singulares ou colectivas e em agrupamentos complementa-
res de empresas e consórcios.

2.º

A sociedade tem por objecto a compra, venda e construção de
imóveis e compra e venda para revenda.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, correspondente a duas quotas de valor nominal de
2500 euros, pertencendo uma a cada um dos sócios Manuel Andrade
de Oliveira Coutinho e Otília Maria Rodrigues de Matos.
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§ único. Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplemen-
tares até ao valor de 50 000 euros, desde que deliberado por una-
nimidade; e os sócios poderão efectuar suprimentos à sociedade
quando esta deles careça.

4.º

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

§ 1.º Para que a sociedade fique obrigada em todos os seus ac-
tos, é suficiente a intervenção de um gerente.

§ 2.º A remuneração da gerência poderá consistir, total ou par-
cialmente, em participação nos lucros da sociedade.

5.º

A cessão de quotas no todo ou em parte quando feita a estranhos
depende de prévio consentimento da sociedade, que se reserva o di-
reito de preferência, direito que em segundo lugar pertence aos só-
cios se ela não o exercer.

6.º

1 � As assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas
dirigidas aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

2 � A assembleia geral deliberará sobre o destino a dar aos lu-
cros sociais, depois de retirado o montante para o fundo de reser-
va legal.

Está conforme.

25 de Março de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000060975

LOJA DA ESTAÇÃO � REVISTAS E TABACOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3164/
930909; identificação de pessoa colectiva n.º 503180505;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6 e inscrição n.º 9; números e
data das apresentações: (of.) 03/011213 e 4/011213.

Certifico os seguintes factos:
Cessação de funções do gerente Nuno Miguel de Almeida Go-

mes, por renúncia, em 26 de Setembro de 2001, e aumentou de
500 00$ para 1 002 410$, cujo aumento de 502 410$ foi realizado
em dinheiro e subscrito pelo sócio único Rui Luís Crespo Gomes,
redenominou o capital e transformação em sociedade unipessoal,
tendo passado a reger-se pelos seguintes artigos:

1.º

Firma

A sociedade adopta a firma LOJA DA ESTAÇÃO � Revistas e
Tabacos, Unipessoal, L.da

2.º

Sede

A sede da sociedade fica instalada no Largo da Estação, fregue-
sia de Vera Cruz, do concelho de Aveiro.

3.º

Objecto

A sociedade tem por objecto o comércio de revistas, tabacos,
gelados, drops, chicletes e diversos, ou sejam isqueiros e corta
unhas, bonecos.

4.º

Capital

O capital da sociedade, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, representado numa só quota daquele valor.

5.º

Contrato de sócio com a sociedade

Visando a prossecução do objecto social poderá o sócio celebrar
com a sociedade quaisquer negócios jurídicos.

6.º

Gerência

A gerência da sociedade será exercida pelo sócio, desde já no-
meado gerente, sendo necessária a sua assinatura para que a so-

ciedade fique validamente obrigada em todos os seus actos e con-
tratos.

Está conforme.

8 de Março de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000060974

ELÍSIO BRANCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 2137/
880712; identificação de pessoa colectiva n.º 502006811; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 2/011213.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o capital de
400 000$ para 1 002 410$, realizado em dinheiro e subscrito pelos
sócios, na proporção e para reforço das suas quotas, e redenominou
o capital, tendo em consequência sido alterado o artigo 3.º que
passou a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e é formado por duas quotas, sendo uma de valor no-
minal de 3500 euros, pertencente ao sócio Elísio Branco Simões
Costa e outra de 1500 euros pertencente à sócia Zélia Maria Ra-
mos Jacob.

Foi depositado na respectiva pasta o texto integral actualizado.

7 de Março de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000060972

RODRIGUES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3415/
941011; identificação de pessoa colectiva n.º 503283932; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 17/011212.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o capital de
1 000 000$ para 1 002 410$, realizado em dinheiro e subscrito pe-
los sócios, na proporção e para reforço das suas quotas, e
redenominou o capital, tendo em consequência sido alterado o ar-
tigo 3.º que passou a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e encontra-se dividido em três quotas, sendo uma no
valor nominal de 4000 € do sócio Manuel Martins Rodrigues e duas
no valor nominal de 500 €, pertencendo uma ao sócio Vítor Ma-
nuel Gonçalves Rodrigues e outra pertencendo em comum a Ma-
nuel Martins Rodrigues e Maria de a Salete Canha Gonçalves.

Foi depositado na respectiva pasta o texto integral actualizado.

4 de Março de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000060971

AUTOMÓVEIS E ACESSÓRIOS DE AVEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 311/
480316; identificação de pessoa colectiva n.º 500038910; inscri-
ção n.º 12; número e data da apresentação: 9/011212.

Certifico que a sociedade em epígrafe reduziu o capital de
60 000 000$ para 10 000 000$, após a redução de 50 000 000$, em
virtude da não necessidade de prestação de avultadas garantias
bancárias e subsequente aumento de capital no montante de
45 000 000$, realizado do seguinte modo: 29 243 134$ por incor-
poração de reservas de reavaliação, 13 700 000$ por incorporação
de reservas livres e 2 056 866$ de resultados transitados, tendo em
consequência sido alterado o artigo 3.º que passou a ter a seguinte
redacção:

3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro
e nos demais bens constantes da escrita é de 55 000 000$ e
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corresponde à soma das quotas dos sócios que são as
seguintes: quatro com o valor nominal de 11 000 000$ cada uma,
pertencentes uma a cada um dos sócios Ezequiel Bastos da Costa
Nogueira, José Ferreira, Adérito Ferreira Carriço e António Augusto
Carriço; e duas com o valor nominal de 5 500 000$, pertencentes
uma a cada um dos sócios Hernâni Fernando Bastos Nogueira e
António Augusto Terceiro Marques de Matos.

Foi depositado na respectiva pasta o texto integral actualizado.

4 de Março de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000060969

SINALVERTICAL � ENSINO DE CONDUÇÃO AUTOMÓVEL,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5361/
020225; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/020225.

Certifico o seguinte facto:
Que por escritura de 13 de Fevereiro de 2002, exarada a fl. 53 do

livro de notas para escrituras diversas n.º 205-F, do 1.º Cartório
Notarial de Aveiro, foi constituída por António Pita de Oliveira,
casado, a sociedade em epígrafe que se rege pelo contrato constante
dos seguintes artigos:

1.º

Firma

A sociedade adopta a denominação SINALVERTICAL � Ensi-
no de Condução Automóvel, Unipessoal, L.da

2.º

Sede

1 � A sede da sociedade fica instalada na Quinta do Canha, fre-
guesia de Aradas do concelho de Aveiro.

2 � Poderá a gerência da sociedade transferir a sede social para
qualquer outro local dentro do concelho ou para concelho limítrofe.

3.º

Objecto

A sociedade tem por objecto a escola de condução de automó-
veis ligeiros e motociclos.

4.º

Capital

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros.

5.º

Contrato de sócio com a sociedade

Visando a prossecução do objecto social poderá o sócio celebrar
com a sociedade quaisquer negócios jurídicos.

6.º

Gerência

A gerência da sociedade será exercida pelo sócio, desde já no-
meado gerente, sendo suficiente a sua assinatura para que a socieda-
de fique validamente obrigada em todos os seus actos e contratos.

Disposição transitória

Poderá a gerência desde já iniciar a actividade social, pratican-
do todos os actos da sua competência, e proceder ao levantamento
do capital social depositado para custear as despesas de constitui-
ção da sociedade e seu giro, bem como adquirir para a sociedade
quaisquer imóveis.

Está conforme.

18 de Março de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000060966

IMOESTUDO � ESTUDOS URBANÍSTICOS E IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4994/
010109; identificação de pessoa colectiva n.º 505184559; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 5/020301.

Certifico o seguinte facto:
Alteração dos artigos 18.º a 27.º e eliminados os 28.º, 29.º e 30.º,

tendo passado a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 18.º

De cada reunião da assembleia geral a mesa lavrará uma acta que
será assinada pelo presidente e pelo secretário.

CAPÍTULO IV

Da administração da sociedade

ARTIGO 19.º

1 � A administração da sociedade é exercida por um adminis-
trador único, eleito em assembleia geral, por um período de quatro
anos, reelegível.

2 � O administrador único será ou não remunerado, conforme
deliberação da assembleia geral, e está dispensado de caução.

ARTIGO 20.º

No caso de impedimento permanente ou renúncia do administra-
dor único, a assembleia geral, sob proposta do seu presidente, es-
colherá quem irá preencher a vaga até ao termo do mandato.

ARTIGO 21.º

1 � Ao administrador único são conferidos os mais amplos po-
deres de representação da sociedade, designadamente os referidos
nas alíneas a) a n) do artigo 406.º do Código das Sociedades Co-
merciais, incluindo comprar e vender veículos automóveis.

2 � O administrador único pode delegar numa comissão executi-
va a totalidade ou parte dos seus poderes, com excepção das maté-
rias incluídas nas alíneas a) a d), f), g), j), m) e n) do Código das So-
ciedades Comerciais.

ARTIGO 22.º

Os actos praticados pelo administrador único em nome da so-
ciedade, dentro dos poderes que a lei e o presente contrato lhe con-
ferem, vinculam a sociedade.

ARTIGO 23.º

A sociedade obriga-se pela assinatura do administrador único.

CAPÍTULO V

Da fiscalização da sociedade

ARTIGO 24.º

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único eleito pela
assembleia geral por um período de quatro anos.

ARTIGO 25.º

Competem ao fiscal único os mais amplos poderes de fiscaliza-
ção dos actos de administração da sociedade, bem como da legali-
dade, regularidade e pontualidade com que os mesmos são pratica-
dos e executados.

CAPÍTULO VI

Disposições gerais e comuns aos órgãos sociais

ARTIGO 26.º

A fixação de vencimentos dos corpos sociais, bem como outras
regalias, será anualmente definida pela assembleia geral que pode-
rá delegar numa comissão de vencimentos formadas para o efeito.

CAPÍTULO VII

Dissolução e liquidação da sociedade
e disposição final

ARTIGO 27.º

A sociedade dissolve-se nos termos e nos casos legais, sendo li-
quidatário o administrador único que ao tempo estiver em exercício.

Foi depositado na respectiva pasta o texto integral actualizado.

Está conforme.

7 de Março de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000060964
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ÍLHAVO

LINQUETRÓNICA � COMÉRCIO E REPARAÇÃO
DE ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ílhavo. Matrícula n.º 764/
941017; identificação de pessoa colectiva n.º 503280232; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 2/270302.

Certifico que na sociedade em epígrafe, foi o capital elevado à
cifra de 1 002 410$, após o aumento de 602 410$, subscrito em
dinheiro pelos sócios em partes iguais, valores que acrescem às
respectivas quotas, e o capital redenominado, pelo que o artigo 3.º
passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de € 5000,00, e corresponde à soma de duas
quotas iguais de € 2500,00, cada, pertencentes uma a cada um dos
sócios.

Certifico os elementos do registo e a conformidade deste certifi-
cado, tendo sido depositado na pasta respectiva o pacto social na
sua redacção actualizada.

27 de Março de 2002. � A Conservadora, Maria Fernanda Go-
mes Cravo. 1000061829

INOVACESS � ACESSORES DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ílhavo. Matrícula n.º 960/970514;
identificação de pessoa colectiva n.º 503436682; averbamento n.º 2 à
inscrição n.º 12; número e data da apresentação: (of.) 1/040402.

Certifico que na sociedade em epígrafe renunciou à gerência que
vinha exercendo o ex-sócio João Paulo Duarte Dias Marques, em
18 de Março de 2002.

Conferi e está conforme.

4 de Abril de 2002. � A Conservadora, Maria Fernanda Gomes
Cravo. 1000061824

INOVACESS � ACESSORES DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ílhavo. Matrícula n.º 960/970514;
identificação de pessoa colectiva n.º 503436682; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 12; número e data da apresentação: (of.) 1/040402.

Certifico que na sociedade em epígrafe renunciou à gerência que
vinha exercendo o ex-sócio Carlos António Gonçalves Catarino, em
8 de Fevereiro de 2002.

Conferi e está conforme.

4 de Abril de 2002. � A Conservadora, Maria Fernanda Gomes
Cravo. 1000061807

CONTA ONZE � CONTABILIDADE E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ílhavo. Matrícula n.º 723/
940301; identificação de pessoa colectiva n.º 503149411; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 4/270302.

Certifico que na sociedade em epígrafe, foi o capital elevado à
cifra de 1 002 410$, após o aumento de 602 410$, subscrito em
dinheiro pelos sócios na proporção das respectivas quotas, valores
que acrescem às suas quotas, e o capital redenominado, pelo que o
artigo 3.º passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de € 5000,00, e corresponde à soma de três
quotas sendo uma de € 2500,00, pertencente ao sócio Rogério
Crispim Alves; e duas de 1250,00, cada, pertencentes uma a cada
uma das sócias Maria José Carrancho do Sacramento, e Maria
Cristina Sacramento Alves.

Certifico os elementos do registo e a conformidade deste certifi-
cado, tendo sido depositado na pasta respectiva o pacto social na
sua redacção actualizada.

27 de Março de 2002. � A Conservadora, Maria Fernanda Go-
mes Cravo. 1000061806

PASTELARIA FLOR DE LIZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ílhavo. Matrícula n.º 226/
870624; identificação de pessoa colectiva n.º 501842640;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6, inscrição n.º 5 e inscrição
n.º 13; números e data das apresentações: 5, (of.) 6 e 8/270302.

Certifico que na sociedade em epígrafe, foi o capital elevado à
cifra de 18 450,00 €, após o aumento de 13 450,00, totalmente
subscrito em dinheiro pelo sócio Romeu Simões Sequeira, mediante
a conversão e incorporação no capital social dos suprimentos por
ele feitos à sociedade, o qual acresce ao valor da sua quota, que
passa a ter o valor nominal de 17 894,50 €, tendo renunciado à
gerência que vinha exercendo o ex-sócio Romeu Simões Sequeira,
em 1 de Março de 2002, e ainda alterados os artigos 3.º e 4.º que
passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, totalmente realizado é de € 18 450,00, e encon-
tra-se dividido em duas quotas, uma, do valor nominal de
17 894,50 €, pertencente ao sócio João Manuel Neves de Castro, e
uma do valor nominal de 555,50 €, pertencente à sócia Isabel Cristina
Sarabando Catarino.

ARTIGO 4.º

A gerência, dispensada de caução ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, fica a cargo do sócio João Manuel Ne-
ves de Castro, já nomeado gerente.

Único. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e con-
tratos é suficiente a assinatura de um gerente.

Certifico os elementos do registo e a conformidade deste certifi-
cado, tendo sido depositado na pasta respectiva o pacto social na
sua redacção actualizada.

27 de Março de 2002. � A Conservadora, Maria Fernanda Go-
mes Cravo. 1000061804

PADARIA E PASTELARIA SATÉLITE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ílhavo. Matrícula n.º 590/
920505; identificação de pessoa colectiva n.º 502759429.

Certifico que na sociedade em epígrafe, foi depositada a presta-
ção de contas, relativa ao ano de 2000.

Conferi e está conforme.

27 de Março de 2002. � A Conservadora, Maria Fernanda Go-
mes Cravo. 1000061802

PADARIA E PASTELARIA SATÉLITE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ílhavo. Matrícula n.º 590/
920505; identificação de pessoa colectiva n.º 502759429.

Certifico que na sociedade em epígrafe, foi depositada a presta-
ção de contas, relativa ao ano de 1999.

Conferi e está conforme.

27 de Março de 2002. � A Conservadora, Maria Fernanda Go-
mes Cravo. 1000061800

AMADOR & IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ílhavo. Matrícula n.º 484/
910411; identificação de pessoa colectiva n.º 500525587; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 1/120302.
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Certifico que na sociedade em epígrafe, foi o capital elevado à
cifra de € 50 000,00 , após o aumento de € 45 012,04 subscrito em
dinheiro, pelos sócios, na proporção das respectivas quotas, e
aditado um parágrafo ao artigo 3.º, pelo que o mesmo passou a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social integralmente realizado, é de € 50 000,00,
e corresponde à soma de quatro quotas, de igual valor nominal de
€ 12 500,00, pertencentes duas a cada um dos sócios Licínio dos
Santos Braga; e Manuel Paulo Ramalho de Oliveira.

2 � A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplemen-
tares de capital até ao décuplo do capital se assim for deliberado
em assembleia geral.

Certifico os elementos do registo e a conformidade deste certifi-
cado, tendo sido depositado na pasta respectiva o pacto social na
sua redacção actualizada.

12 de Março de 2002. � A Conservadora, Maria Fernanda Go-
mes Cravo. 1000061799

RESTAURANTE O CAÇADOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ílhavo. Matrícula n.º 154/
860814; identificação de pessoa colectiva n.º 501702334; inscri-
ção n.º 11; número e data da apresentação: 2/280302.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi feito o seguinte re-
gisto:

Apresentação n.º 2/280302 � Aumento de capital com alteração
parcial do pacto.

ARTIGO 4.º

Capital

Foi elevado à cifra de 1 002 410$ após o aumento de 602 410$,
realizado em dinheiro, sendo 421 687$ pela sócia Maria Madalena
Jesus Francisco Branco Sá e 180 723$ pelo sócio José Correia
Cerqueira.

Capital (após redenominação): € 5000,00.
Sócios e quotas: Maria Madalena Jesus Francisco Branco Sá, com

uma quota de € 3500,00 e José Correia Cerqueira, com uma quota
de € 1500,00.

Foi depositado, na pasta respectiva, o pacto social na sua redac-
ção actualizada.

Conferi e está conforme.

28 de Março de 2002. � A Conservadora, Maria Fernanda Go-
mes Cravo. 1000061797

PLADURALVES � ACABAMENTOS
PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ílhavo. Matrícula n.º 1444/
020327; identificação de pessoa colectiva n.º P506078566; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/270302.

Certifico que Sílvio Costa Ferreira Alves, casado com Patrícia da
Conceição Sousa Alves Ferreira, na comunhão de adquiridos, resi-
dente na Rua Principal, 82, lugar da Gafanha da Vagueira, Gafanga
da Boa Hora, Vagos, e Luísa Maria Vieira Patela Alves, casada com
Isaías da Costa Ferreira Alves, na comunhão de adquiridos, resi-
dente na Rua da Quinta, 4, Gafanha da Encarnação, concelho de
Ílhavo, constituíram, por escritura lavrada em 22 de Março de 2002,
a fl. 53 do livro de notas para escrituras diversas n.º 180-D, do
Cartório Notarial de Vagos, uma sociedade por quotas com a de-
nominação PLADURALVES � Acabamentos para a Construção
Civil, L.da, que se irá reger pelos artigos:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma PLADURALVES � Acabamen-
tos para a Construção Civil, L.da, e tem a sua sede à Rua da Quin-
ta, 4, no lugar e freguesia de Gafanha da Encarnação, concelho de
Ílhavo.

2 � Para a criação de sucursais, agências, delegações ou outras
formas locais de representação social em qualquer parte do territó-
rio nacional ou no estrangeiro é dispensada a deliberação dos só-
cios, cabendo à gerência tomar essa deliberação, bem como deslo-
car a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe.

2.º

O objecto da sociedade consiste em actividades de acabamentos,
nomeadamente aplicação de pladur, azulejos e pavimentos. Cons-
trução civil.

3.º

O capital social, é de 5000 euros, está integralmente realizado em
dinheiro e corresponde à soma de duas quotas, cada uma no valor
nominal de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios
Sílvio Costa Ferreira Alves e Luísa Maria Vieira Patela Alves.

4.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução e remune-
rada ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, compe-
te aos gerentes nomeados em assembleia geral.

2 � Para obrigar a sociedade são necessárias as assinaturas de
dois gerentes.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, ainda que com objecto diferente do seu ou reguladas por leis
especiais bem como fazer parte de agrupamentos complementares
de empresas.

6.º

A cessão total ou parcial de quotas é livre entre sócios. A ces-
são a estranhos depende do consentimento da sociedade, à qual em
primeiro lugar e aos sócios não cedentes em segundo, é reservado
o direito de preferência.

7.º

1 � Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, que ven-
cerão ou não juros, conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � Por deliberação unânime dos sócios poderão ser exigidas
prestações suplementares até ao décuplo do capital social.

8.º

Por falecimento de algum dos sócios, a sociedade continua com
os demais, devendo os herdeiros do falecido nomear um de entre
eles que a todos represente na mesma, enquanto a quota se manti-
ver indivisa.

9.º

As assembleias gerais serão convocadas por carta registada,
dirigida aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias, salvo
os casos para que a lei exija outras formalidades ou prazos.

Disposição transitória

A sociedade assume a responsabilidade por todas as despesas
inerentes à sua constituição, designadamente, as desta escritura e
respectivo registo, ficando desde já a gerência autorizada nos ter-
mos da alínea b) do n.º 4 do artigo 202.º do Código das Socieda-
des Comerciais, a movimentar o capital depositado à ordem da
sociedade, a fim de fazer face às despesas de instalação da mesma
bem como à aquisição de bens e equipamento.

Conferi e está conforme.

27 de Março de 2002. � A Conservadora, Maria Fernanda Go-
mes Cravo. 1000061795

EMURBAL � EMPREENDIMENTOS URBANOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ílhavo. Matrícula n.º 116/
770509; identificação de pessoa colectiva n.º 500642206.

Certifico que na sociedade em epígrafe, foi depositada a presta-
ção de contas, relativa ao ano de 2000.

Conferi e está conforme.

28 de Março de 2002. � A Conservadora, Maria Fernanda Go-
mes Cravo. 1000061792
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EMURBAL � EMPREENDIMENTOS URBANOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ílhavo. Matrícula n.º 116/
770509; identificação de pessoa colectiva n.º 500642206.

Certifico que na sociedade em epígrafe, foi depositada a presta-
ção de contas, relativa ao ano de 1999.

Conferi e está conforme.

28 de Março de 2002. � A Conservadora, Maria Fernanda Go-
mes Cravo. 1000061791

D. R. B. � GABINETE INFORMATIZADO
DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ílhavo. Matrícula n.º 640/
921221; identificação de pessoa colectiva n.º 502886676; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 4/280302.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi feito o seguinte re-
gisto:

Apresentação n.º 4/280302 � Aumento de capital com alteração
parcial do pacto.

ARTIGO 3.º

Capital

Foi elevado à cifra de 1 002 410$ após o aumento de 202 410$,
realizado em dinheiro, pelos sócios, em partes iguais.

Capital (após redenominação): € 5000,00.
Sócios e quotas: Joaquim José Neves de Oliveira e Bernardo

António de Jesus Andias, cada com uma quota de € 2500,00.

Foi depositado, na pasta respectiva, o pacto social na sua redac-
ção actualizada.

Conferi e está conforme.

28 de Março de 2002. � A Conservadora, Maria Fernanda Go-
mes Cravo. 1000061789

ILHA DO DIABO � SNACK BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ílhavo. Matrícula n.º 164/
861016; identificação de pessoa colectiva n.º 501789251;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 10, averbamento n.º 2 à inscri-
ção n.º 10 e inscrição n.º 15; números e data das
apresentações: (of.) 1, 2 e 3/030402.

Certifico que na sociedade em epígrafe renunciaram à gerência
que vinham exercendo os ex-sócios Arménio Fernando Ferreira
Estanqueiro, e Rosa Simões Ferreira, em 19 de Julho de 2001, sendo
nomeada gerente Cidália de Oliveira Batista, na mesma data, ten-
do ainda o capital sido elevado à cifra de 3 007 230$, após o au-
mento subscrito em dinheiro pela sócia Cidália de Oliveira Batis-
ta, na proporção das suas quotas, pelo que os artigos 3.º e 4.º
passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, realizado em dinheiro que já deu entrada na
Caixa Social, é de € 15 000,00, cujo contravalor é de 3 007 230$,
dividido em duas quotas iguais de 7500,00 €, cada, pertencendo as
duas quotas à sócia Cidália de Oliveira Batista.

ARTIGO 4.º

A gerência, dispensada de caução e remunerada ou não, confor-
me for deliberado em assembleia geral, fica a cargo da sócia Cidália
de Oliveira Batista, bastando a sua assinatura para que a sociedade
fique validamente obrigada em todos os seus actos e contratos.

Foi depositado o pacto social, na sua redacção actualizada, na
pasta respectiva.

Conferi e está conforme.

5 de Março de 2002. � A Conservadora, Maria Fernanda Go-
mes Cravo. 1000061786

MAGALHÃES TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ílhavo. Matrícula n.º 1445/
030402; identificação de pessoa colectiva n.º P506017729; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 5/030402.

Certifico que entre José António Pereira de Magalhães Teixeira
e mulher Graça Maria de Pinho Osório, comunhão de adquiridos,
Avenida de João Corte Real, 9-B, lugar da Praia da Barra, fregue-
sia da Gafanha da Nazaré, concelho de Ílhavo, constituíram, entre
si, por escritura lavrada em 3 de Março de 2002, de fl. 27 a
fl. 28 v.º, do livro de notas para escrituras diversas n.º 193-A, ou-
torgada pelo Cartório Notarial do Centro de Formalidades das
Empresas de Coimbra, uma sociedade por quotas sob a denomina-
ção Magalhães Teixeira, L.da, que se irá reger pelos artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Magalhães Teixeira, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de João Corte Real,
9-B, lugar de Praia da Barra, freguesia de Gafanha da Encarnação,
concelho de Ílhavo.

2 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social para outro local 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 de vestuário e acessó-
rios.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valo-
res nominais de 2500 euros, cada, pertencentes uma a cada um dos
sócios José António Pereira de Magalhães Teixeira e Graça Maria
de Pinho Osório.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração confor-
me for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em
assembleia geral, ficando desde já nomeado gerente o sócio José
António Pereira de Magalhães Teixeira.

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos
basta a intervenção de um gerente.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
até ao montante global igual ao décuplo do capital social,
reembolsáveis quando julgadas dispensáveis, sendo a data e a for-
ma de restituição fixadas em assembleia geral que delibere o reem-
bolso.

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

Conferi e está conforme.

3 de Abril de 2002. � A Conservadora, Maria Fernanda Gomes
Cravo. 1000061938

MEALHADA

VINIMEALHADA � VINÍCOLA DA MEALHADA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Mealhada. Matrícula
n.º 331/950328; identificação de pessoa colectiva n.º 503381780.

Certifico que, a sociedade em epígrafe, procedeu ao depósito dos
documentos referentes à prestação de contas dos anos de 1995,
1996, 1997, 1998, 1999 e 2000.

Está conforme.

11 de Abril de 2002. � O Ajudante, João Manuel Pessoa
Monteiro da Costa. 1000061844
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MURTOSA

MARQUES & CARINHA, L.DA

Sede: Freguesia de Monte, concelho da Murtosa

Conservatória do Registo Comercial de Murtosa. Matrícula n.º 133/
930303; identificação de pessoa colectiva n.º 502952911; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 1/020320.

Certifico que pela apresentação acima referida, se procedeu ao
registo de dissolução por mútuo acordo dos sócios, tendo as con-
tas sido aprovadas em 19 de Dezembro de 2001, nada havendo a
liquidar ou partilhar.

8 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Alda Dolores Nunes
da Fonseca Gonçalves Coelho. 1000060764

TORREIRA MÓVEIS, L.DA

Sede: Largo de 30 de Outubro, freguesia da Torreira,
concelho da Murtosa

Conservatória do Registo Comercial de Murtosa. Matrícula n.º 15/
900417; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 1/020314.

Certifico que pela apresentação acima referida, se procedeu ao
registo de aumento de capital de 1 000 000$ para 1 403 374$, cujo
aumento de 403 374$, subscrito em dinheiro pelo sócio Evangelista
de Oliveira Matos no valor de 201 687$ e pelo sócio Américo de
Oliveira Matos no valor de 201 687$, na proporção das quotas, para
reforço do valor das suas quotas e redenominado para 7000 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 em dinheiro é de
7000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais de
3500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

Foi depositado na respectiva pasta o texto integral actualizado.

Conferida. Está conforme.

27 de Março de 2002. � A Segunda-Ajudante, Alda Dolores
Nunes da Fonseca Gonçalves Coelho. 1000060767

CARLOS MANUEL LOPES PINHO E SILVA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Beco do Outeiro Alto, 7, freguesia do Bunheiro,
concelho da Murtosa

Conservatória do Registo Comercial da Murtosa. Matrícula n.º 311/
020314; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/020314.

Certifico que pela apresentação acima referida, Carlos Manuel
Lopes Pinho e Silva casado com Maria de Lurdes Oliveira Cirne,
comunhão de adquiridos, residente no Beco do Outeiro Alto, 7,
Bunheiro, Murtosa, constituiu uma sociedade comercial por quotas
unipessoal que se regerá pelas cláusulas constantes dos seguintes
artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma Carlos Manuel Lopes Pinho e Silva,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede no lugar do Beco do Outeiro Alto,
7, freguesia de Bunheiro, concelho da Murtosa.

§ único. Por deliberação da gerência, pode a sede da sociedade ser
transferida para qualquer outro local, dentro do mesmo concelho ou
concelho limítrofe, assim como poderá a sociedade proceder à cria-
ção de sucursais, filiais, delegações ou quaisquer outras formas de
representação social.

2.º

O seu objecto principal consiste na actividade de serralharia
civil: fabricação de portas, janelas e elementos similares em metal,
tendo como actividade secundária, a reparação de portões e afins,
serviços a empresas em soldadura e afins.

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros que constitui uma quota de igual valor nominal, perten-
cente ao único sócio Carlos Manuel Lopes Pinho e Silva.

O sócio fica obrigado a prestações suplementares até ao montante
global de 9975 euros, deliberando-se em assembleia geral, sobre o
montante e o momento da sua prestação.

4.º

1 � A gerência da sociedade fica a cargo do seu único sócio,
Carlos Manuel Lopes Pinho e Silva que é desde já designado ge-
rente.

2 � Compete à gerência os mais latos poderes de administração
bem como os poderes para adquirir, alienar ou onerar quaisquer
bens móveis ou imóveis da sociedade.

3 � Nos seus actos e contratos a sociedade obriga-se com a
assinatura do seu gerente.

5.º

1 � O sócio exerce as competências das assembleias gerais.
2 � As decisões do sócio, de natureza igual às deliberações da

assembleia geral, devem ser registadas em acta, assinada pelo só-
cio ou seus representantes.

3 � Os documentos de que constem os negócios jurídicos cele-
brados pelo único sócio e a sociedade, serão patenteados conjunta-
mente com o relatório de gestão e os documentos de prestação de
contas.

6.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto social diferente do seu, em sociedades
reguladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares
de empresas e associar-se a quaisquer outras pessoas colectivas.

7.º

A assembleia geral que aprovar as contas sociais deliberará se
serão ou não criados fundos além do da reserva legal, se serão ou
não distribuídos lucros e em caso afirmativo qual a percentagem dos
lucros a distribuir.

Conferida, está conforme.

27 de Março de 2002. � A Segunda-Ajudante, Alda Dolores
Nunes da Fonseca Gonçalves Coelho. 1000060771

OLIVEIRA DE AZEMÉIS

MANUELA F. DA COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 1031/760713; identificação de pessoa colectiva
n.º 500611548; inscrição n.º 10; número e data da apresenta-
ção: 20/020110.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que:

a) Foi aumentado o capital social na quantia de 602 410$, reali-
zado em dinheiro e subscrito por ambos os sócios, Maria Luísa Lou-
rinho dos Santos Costa e Jorge Manuel Lourinho dos Santos Costa,
na proporção das suas quotas e para aumento do seu valor nominal.

b) Foi alterado o artigo 3.º do contrato social.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros
cada, sendo uma de cada um dos sócios Maria Luísa Lourinho dos
Santos Costa e Jorge Manuel Lourinho dos Santos Costa.

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo do contrato
alterado, na sua redacção actualizada.

Está conforme.

5 de Abril de 2002. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 1000061621

SUPERMERCADO AMÉLIA & JUDITE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 4243/020322; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 12/020322.
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Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos do
Código do Registo Comercial, que entre Judite Teixeira Godinho de
Andrade, viúva, e Amélia Godinho Oliveira da Silva casada com Paulo
Jorge Ferreira de Pinho, na comunhão de adquiridos, que se rege pelo
contrato integrado por 14 cláusulas que a seguir se reproduz.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Supermercado Amélia &
Judite, L.da, com sede no lugar de Vermoim, freguesia de Ossela,
concelho de Oliveira de Azeméis, e durará por tempo indeterminado
a contar desta data.

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

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

ARTIGO 2.º

1 � Constitui seu objecto: supermercado � comércio a retalho
em outros estabelecimentos não especializados com predominância
de produtos alimentares, bebidas ou tabaco.

2 � A sociedade poderá adquirir, livremente, participações como
sócio de responsabilidade ilimitada ou participações em sociedades
com objecto diferente do acima referido, em sociedades reguladas
por leis especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, subscrito e realizado em dinhei-
ro, sendo representado por duas quotas iguais, do valor nominal de
2500 euros, cada uma, pertencendo cada uma delas a cada uma das
sócias Judite Teixeira Godinho de Andrade e Amélia Godinho Oli-
veira da Silva.

ARTIGO 4.º

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

ARTIGO 5.º

Os sócios poderão celebra com a sociedade contratos de supri-
mento precedente deliberação dos sócios, votada por aqueles que
assumam a obrigação de efectuar os suprimentos.

ARTIGO 6.º

1 � As cessões de quotas e as correspectivas divisões são livre-
mente permitidas, desde que feitas aos sócios, seus cônjuges e des-
cendentes. desde que feitas a estranhos só serão eficazes para com
a sociedade desde que esta preste o seu consentimento.

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

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

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

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

ARTIGO 7.º

A gerência fica afecta a ambas as sócias, sendo bastante a assina-
tura de qualquer uma delas, quer nos serviços de mero expediente e
nos actos de constituição de simples mandato judicial quer nos ou-
tros actos que envolverem, responsabilidade para a sociedade.

ARTIGO 8.º

A gerência será ou não remunerada conforme for deliberado em
assembleia geral e isenta de caução.

ARTIGO 9.º

1 � Qualquer dos gerentes poderá delegar, noutro gerente, com-
petência para determinados negócios ou espécie de negócio.

2 � A gerência fica com a faculdade de nomear mandatários ou
procuradores da sociedade para a prática de determinados actos ou

categorias de actos, nos termos do n.º 6 do artigo 22.º do Código
das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 10.º

Ao gerente fica vedado o uso da firma em actos e contratos que aos
negócios sociais não disserem directamente respeito, designadamente le-
tras de favor, fianças, abonações e outras responsabilidades similares.

ARTIGO 11.º

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

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

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

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

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

4 � As quotas amortizadas figurarão no balanço como tais.
Posteriormente, e por deliberação dos sócios, poderão ser cria-

das, em vez delas, uma ou várias quotas destinadas a serem alie-
nadas a um ou a alguns dos sócios ou a terceiros, nos termos do
n.º 3 do artigo 237.º do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 12.º

No caso de morte de qualquer sócio, a sociedade continuará com
os sócios sobrevivos e os herdeiros do falecido, devendo estes es-
colher, de entre si, um elemento que a todos represente enquanto
se mantiver indivisa a quota.

ARTIGO 13.º

No caso de dissolução por mútuo acordo, serão liquidatários os
sócios que no tempo o forem, os quais procederão à liquidação e
partilha dos haveres sociais conforme melhor entenderem.

ARTIGO 14.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de carta regis-
tada, com a antecedência mínima de 15 dias, sempre que a lei não
prescrever formalidades especiais.

Está conforme.

5 de Abril de 2002. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 1000061619

D. OLIVEIRA, COSTA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 616/681015; identificação de pessoa colectiva
n.º 500339791; inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 3/
020204.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que a sociedade foi dissolvida por
mútuo acordo dos sócios, Manuel de Oliveira Martins e Dorinda
Oliveira da Costa.

Prazo para a liquidação: três anos a partir de 21 de Janeiro de
2002.

Está conforme.

6 de Abril de 2002. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 1000061618

AGÊNCIA FUNERÁRIA RUI SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 4238/020318; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 11/020318.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que entre Rui Manuel Tavares dos
Santos e esposa Maria Eugénia de Bastos Santos casados na comu-
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nhão de adquiridos, e António de Bastos Santos, casado com Ma-
ria Clara Assunção Lopes, na comunhão de adquiridos, que se rege
pelo contrato integrado por seis cláusulas que a seguir se reproduz.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Agência Funerária Rui Santos, L.da,
e vai ter a sua sede na Rua do Fundo de Aldeia, freguesia de
Pindelo, concelho de Oliveira de Azeméis.

§ 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 estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na prestação de serviços relativos à orga-
nização e realização de funerais, transporte de cadáveres para exé-
quias fúnebres, inumação, cremação ou expatriamento e transladação
de restos mortais já inumados.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
10 000 euros, dividido em três quotas, duas iguais de 4500 euros,
pertencentes uma a cada um dos sócios Rui Manuel Tavares dos
Santos e Maria Eugénia de Bastos Santos e uma do valor nominal
de 1000 euros, pertencente ao sócio António de Bastos Santos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração confor-
me for deliberado em assembleia geral, fica a cargo dos sócios Rui
Manuel Tavares dos Santos e Maria Eugénia de Bastos Santos que
desde já são nomeados gerentes.

2 � Para validamente obrigar e representar a sociedade em to-
dos os actos e contratos é suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em socieda-
des reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementa-
res de empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a favor de estranhos, depende do consenti-
mento da sociedade, gozando esta em primeiro lugar e os restantes
sócios não cedentes em segundo lugar, do direito de preferência na
respectiva aquisição.

Está conforme.

5 de Abril de 2002. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 1000060788

MALHAS SAIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 2968/960104; identificação de pessoa colectiva
n.º 503555045; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 2/
020405.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que a sociedade foi dissolvida por
mútuo acordo dos sócios, Manuel Moreira de Andrade e Vítor
Manuel Cardoso de Andrade, tendo as constas sido aprovadas em
4 de Abril de 2002, nada havendo a liquidar ou partilhar.

Está conforme.

6 de Abril de 2002. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 1000061648

IRMÃOS SOUSA JORGE , L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 1520/820419; identificação de pessoa colectiva
n.º 501262822; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 4/
020128.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que:

a) Foi aumentado o capital social na quantia de 7 572 300$, re-
alizado em dinheiro e subscrito pelos sócios, António de Sousa
Jorge, Abílio de Sousa Jorge e Manuel de Sousa Jorge, na propor-
ção das suas quotas e para aumento do seu valor nominal.

b) Foi alterado o artigo 4.º do pacto social.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e com os
demais valores do activo constantes da respectiva escrita, é de
150 000 euros (equivalente a 30 072 300$), correspondente à soma
de três quotas de 50 000 euros cada, pertencentes uma a cada um
dos sócios António de Sousa Jorge, Abílio de Sousa Jorge e Ma-
nuel de Sousa Jorge.

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo do contrato
alterado, na sua redacção actualizada.

Está conforme.

8 de Abril de 2002. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 1000061646

JOAQUIM CUNHA � IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 1912/871023; identificação de pessoa colectiva
n.º 501890980; inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 14/
020110.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que foram designados os titula-
res dos órgãos sociais para o quadriénio de 2002 a 2005, por deli-
beração de 4 de Janeiro de 2002.

Conselho de administração: presidente � Joaquim Lopes da
Cunha Fava, casado; vogais: Luís Manuel Peixoto de Sousa
Teixeira, casado, e Sérgio de Almeida e Silva, divorciado.

Fiscal único: Efectivo: Cravo, Fortes & Antão, SROC, represen-
tada por Luciano dos Santos Carvalho, casado, ROC n.º 969;
suplente: Avelino Azevedo Antão, casado, ROC n.º 589.

Está conforme.

4 de Abril de 2002. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 1000061642

NEOSER � SERVIÇOS DE GESTÃO E PARTICIPAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 3553/990305; identificação de pessoa colectiva
n.º 501821570; inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 17/
020110.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que foram designados os titula-
res dos órgãos sociais para o quadriénio de 2002 a 2005, por deli-
beração de 4 de Janeiro de 2002.

Conselho de administração: presidente � Joaquim Ferreira de
Abreu, casado; vogais: Sérgio de Almeida e Silva, divorciado e Luís
Manuel Peixoto de Sousa Teixeira, casado.

Fiscal único: Efectivo: Cravo, Fortes & Antão, SROC, represen-
tada por Luciano dos Santos Carvalho, casado, ROC n.º 969;
suplente: Avelino Azevedo Antão, casado, ROC n.º 589.

Está conforme.

4 de Abril de 2002. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 1000061640

RENDEIRA � IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 2963/951229; identificação de pessoa colectiva
n.º 503555118; inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 19/
020110.
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Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que foram designados titulares
dos órgãos sociais para o quadriénio de 2002 a 2005, por delibera-
ção de 4 de Janeiro de 2002.

Conselho de administração: presidente � Manuel Lopes da Cunha
Fava, casado; vogais: Luís Manuel Peixoto de Sousa Teixeira, casa-
do, e Sérgio de Almeida e Silva, divorciado.

Conselho fiscal: presidente � Ângelo Manuel de Oliveira Couto,
casado, ROC n.º 590; vogais: Américo Freitas Pinho Dias, casado
e António da Silva Oliveira, casado; vogal suplente: Manuel José
Salgado Pereira Alves, casado, ROC n.º 895.

Está conforme.

5 de Abril de 2002. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 1000061638

AGÊNCIA FUNERÁRIA CRISTINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 4197/020208; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 6/020208.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que entre António da Costa
Cristino e mulher Rosa Maria Gomes de Melo, casados na comu-
nhão geral, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo
contrato integrado por oito cláusulas e que a seguir se reproduz.

1.º

A sociedade adopta a firma Agência Funerária Cristino, L.da, e
tem a sua sede no lugar de Salgueiro, freguesia de São Tiago de
Riba-Ul, deste concelho de Oliveira de Azeméis.

§ único. Por deliberação da gerência, pode a sede da sociedade
ser transferida para qualquer outro local, dentro do mesmo conce-
lho ou concelho limítrofe, assim como poderá a sociedade proce-
der à criação de sucursais, filiais, delegações ou quaisquer outras
formas de representação social.

2.º

O seu objecto consiste no exercício de actividades funerárias e
conexas.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros (equivalente a 1 002 410$) e corresponde à soma de
duas quotas de 2500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos
sócios António da Costa Cristino e Rosa Maria Gomes de Melo.

§ único. Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementa-
res de capital, até ao valor do capital nos termos e condições a
deliberar pela assembleia geral.

4.º

A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora
dele, activa e passivamente, fica a cargo do sócio António da Cos-
ta Cristino, desde já nomeado gerente, com ou sem remuneração,
conforme vier a ser deliberado em assembleia geral.

§ 1.º Para se considerar validamente obrigada a sociedade nos seus
actos e contratos é suficiente a assinatura de indicado gerente.

5.º

A cessão de quotas e as correspondentes divisões são livres a
favor de descendentes, mas quando a favor de estranhos, depende
do consentimento da sociedade que terá sempre o direito de prefe-
rência, o qual, de seguida, se defere aos sócios não cedentes, na
proporção das quotas de que, ao tempo sejam titulares.

6.º

Por falecimento de qualquer sócio, os respectivos herdeiros no-
mearão um de entre si, que a todos represente na sociedade, enquan-
to a quota se mantiver indivisa.

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.

8.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em socieda-
des reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementa-
res de empresas.

Está conforme.

22 de Fevereiro de 2002. � A Conservadora, Maria da Concei-
ção Maia Meireles Oliveira. 1000046752

OLIVEIRA DO BAIRRO

ADÉLIO SIMÕES DA COSTA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrí-
cula n.º 238/890515.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos, relati-
vos à aprovação das contas do ano de 2000.

Está conforme.

2 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Virgínia Maria
Martinho Aires Montenegro. 1000061853

SANTA MARIA DA FEIRA

DOMCORK � COMÉRCIO DE CORTIÇA, L.DA

Sede: Rua Noémia, 106, Pousadela,
Nogueira da Regedoura, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 4660/960320; inscrição n.º 4; número e data da apre-
sentação: 6/970227.

Certifico que foram nomeados gerentes os sócios Emília Alexan-
dra Martins Ribeiro Fiães, solteira, maior, e Maria da Conceição da
Silva Ferreira, casada, em 23 de Maio de 1996.

Conferida, está conforme.

10 de Março de 1997. � A Conservadora, Maria Arminda Bran-
co da Silva Soares Duarte. 1000061056

ADÉRITO ALVES, L.DA

Sede: Fagilde, Canedo, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 727/681103; identificação de pessoa colectiva
n.º 500518629; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 2/
011026.

Certifico que foi reforçado o capital social para 1 002 410$, sendo
o aumento de 602 410$, realizado por incorporação de reservas,
subscrito pelos sócios na proporção e em reforço das quotas,
redenominado o capital social para euros, e foi alterada a redacção
dos artigos 1.º e 3.º do pacto social, que passou a ser a seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma Adérito Alves, L.da, com sede e es-
tabelecimento sito na Rua Principal, 67, Fagilde, freguesia de
Canedo, 4525 Canedo VFR, concelho de Santa Maria da Feira, e
durará por tempo indeterminado.

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 €, dividido em
duas quotas: uma de 4000 € do sócio Adérito Alves Latourrete Alves,
e outra de 1000 € da sócia Maria Fernanda de Pinto Coelho.

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

Está conforme o original.

8 de Abril de 2002. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 1000061058
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LIMA E MÍVER � COMÉRCIO DE MÁQUINAS
PARA INDÚSTRIA DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 1979/850513; identificação de pessoa colectiva n.º 501499423;
inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 48/011214.

Certifico que pela apresentação supra referida e em relação à
sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de reforço do capi-
tal para 1 002 410$, sendo o aumento de 2410$, realizado por in-
corporação de reservas livres; redenominação do capital para euros
e consequente alteração parcial do contrato, quanto ao artigo 4.º,
cuja redacção actualizada é a seguinte:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos valores
constantes da escrituração comercial, é de 5000 euros, dividido em duas
quotas no valor nominal de 1250 euros, cada, pertencentes uma a cada
um dos sócios, António de Oliveira Lima e Fernando Salvador dos
Santos Lima, e duas quotas no valor nominal de 1000 euros, e duas
outras no valor nominal de 250 euros, dividida, igualmente pelos só-
cios Enrique Hilillo Braojo e Miguel de La Calle Felipe.

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

Conferida, está conforme o original.

12 de Março de 2002. � A Primeira-Ajudante, Rosa Maria Cor-
reia Bastos. 1000061061

MANUEL COSTA & REIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 7509/020123; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 8/020123.

Certifico que pela apresentação supra referida foi constituída,
entre Manuel Pereira da Costa e mulher, Maria Adriana da Silva
Reis Costa, casados na comunhão de adquiridos, a sociedade em
epígrafe a qual se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Manuel Costa & Reis, L.da, e tem a
sua sede na Rua do Carvalhal, 9, da cidade de Santa Maria da Feira.

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

2.º

Constitui objecto da sociedade o exercício da actividade de ven-
da de sistemas e equipamento eléctrico e electrónico.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, já entrado
na caixa social, é de 5000 euros, e corresponde à soma de duas
quotas: uma no valor nominal de 3000 euros, pertencente ao sócio
Manuel Pereira da Costa, e outra no valor nominal de 2000 euros,
pertencente à sócia Maria Adriana da Silva Reis Costa.

4.º

Precedente deliberação tomada em assembleia geral, poderão ser
exigidas aos sócios prestações suplementares de capital, até ao
momento igual ao quíntuplo do capital social.

5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, fica afecta unicamente ao sócio Ma-
nuel Pereira da Costa, desde já nomeado gerente.

§ único. Para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e con-
tratos, é suficiente a assinatura do referido gerente.

6.º

Fica vedado aos gerentes assinar letras de favor em nome da
sociedade, bem como dar garantias, obter empréstimos e fianças.

Conferida, está conforme.

3 de Abril de 2002. � A Primeira-Ajudante, Rosa Maria Correia
Bastos. 1000061091

ECONSER � EMPRESA DE CONTABILIDADE E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 1949/850110; identificação de pessoa colectiva
n.º 501536736; inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 85/
011211.

Certifico que pela apresentação supra referida e em relação à
sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de reforço do capi-
tal para 4 009 640$, sendo o aumento de 3 609 640$, realizado em
dinheiro pelos sócios, na proporção das respectivas quotas e em
reforço das mesmas; redenominação do capital social para euros e
consequente alteração parcial do contrato, quanto ao artigo 3.º, cuja
redacção actualizada é a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
20 000 euros, dividido em duas quotas, iguais, de 10 000 euros,
cada, pertencentes uma a cada um dos sócios, Alberto Fernando
Amorim Ferreira do Couto e Belmiro Amorim Ferreira do Couto.

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

Está conforme o original.

27 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Rosa Maria
Correia Bastos. 1000061088

AMORIM TURISMO, S. G. P. S., S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 5284/971125; identificação de pessoa colectiva
n.º 504025198; inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 57/
011211.

Certifico que pela apresentação supra referida e em relação à
sociedade em epígrafe, foi reforçado o capital para
35 000 000 euros, sendo o aumento de 15 000 000 euros, realizado
em dinheiro, mediante emissão de novas acções, alteração do pac-
to, quanto aos artigos 5.º e 6.º, n.º 1, cuja redacção actualizada é a
seguinte:

ARTIGO 5.º

O capital social é de 35 000 000 euros, integralmente subscrito
e realizado.

ARTIGO 6.º

1 � O capital social é representado por 7 000 000 de acções.

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

Conferida, está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Rosa Maria
Correia Bastos. 1000061080

CONSTRUÇÕES � CASTRO & LINO, L.DA

Sede: Rua Central, 3225, 1.º, direito, frente, Lourosa,
Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 5778/981203; identificação de pessoa colectiva n.º 504397184; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 23/990531.

Certifico que foram depositados, na respectiva pasta, os documen-
tos referentes à prestação de contas, relativas ao exercício de 1998.

Conferida, está conforme.

26 de Fevereiro de 2002. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 1000061078

GOMES INÁCIO & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 564/640127; identificação de pessoa colectiva



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 146 � 27 de Junho de 2002 13 478-(151)

n.º 500128235; inscrição n.º 13; número e data da apresenta-
ção: 19/011214.

Certifico que pela apresentação supra referida e em relação à
sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de reforço do capi-
tal para 1 002 410$, sendo o aumento de 602 410$, realizado em
dinheiro; redenominação do capital para euros e alteração parcial
do contrato, quanto ao artigo 3.º, cuja redacção actualizada é a se-
guinte:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro e noutros valores da escrituração social; divide-se em duas
quotas de 2500 euros, pertencendo uma a cada um dos sócios,
Aldina da Rocha Gomes Inácio e José da Rocha Gomes Inácio.

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

Conferida, está conforme o original.

8 de Março de 2002. � A Primeira-Ajudante, Rosa Maria Cor-
reia Bastos. 1000061076

MOTRISPORT � ARTIGOS PARA DESPORTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 5679/980824; identificação de pessoa colectiva
n.º 504516507; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 15/
011217.

Certifico que pela apresentação supra referida e em relação à
sociedade em epígrafe, foi reforçado o capital social para
1 002 410$, sendo o aumento de 602 410$, realizado por incorpo-
ração de reservas; redenominação do capital para euros e alteração
do contrato, quanto ao artigo 3.º, cuja redacção actualizada é a se-
guinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros, e é
formado por duas quotas, iguais, de valor nominal de 2500 euros,
cada, pertencentes a cada um dos sócios, Gabriel Manuel Pimentel
da Silva e Vasco Gabriel Santos Coelho.

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

Conferida, está conforme o original.

13 de Março de 2002. � A Primeira-Ajudante, Rosa Maria Cor-
reia Bastos. 1000061074

CORTICEIRA, NEVES & CONCEIÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 4954/970113; identificação de pessoa colectiva
n.º 503813664; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 29/
011217.

Certifico que pela apresentação supra referida e em relação à
sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de reforço do capi-
tal para 1 002 410$, sendo o aumento de 502 410$, realizado em
dinheiro; redenominação do capital para euros e consequente al-
teração parcial do contrato, quanto ao artigo 3.º, cuja redacção
actualizada é a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas, iguais, de 2500 euros, cada,
pertencentes uma a cada um dos sócios, Joaquim Rodrigues das
Neves e Maria da Conceição Alves da Costa.

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

Conferida, está conforme o original.

14 de Março de 2002. � A Primeira-Ajudante, Rosa Maria Cor-
reia Bastos. 1000061071

TAMPLAST � INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 4516/951024; identificação de pessoa colectiva n.º 503526070; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 30/011217.

Certifico que pela apresentação supra referida e em relação à
sociedade em epígrafe, foi reforçado o capital social para
1 202 892$, sendo o aumento de 202 892$, realizado em dinheiro;
redenominação do capital para euros e alteração do contrato, quanto
ao artigo 3.º, cuja redacção actualizada é a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
6000 euros, dividido em três quotas: uma de 3000 euros, do sócio
José Relvas Coelho, e duas de 1500 euros, cada, pertencentes uma
a cada um dos sócios José, António Oliveira Coelho e Maria He-
lena de Oliveira Coelho.

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

Conferida, está conforme o original.

14 de Março de 2002. � A Primeira-Ajudante, Rosa Maria Cor-
reia Bastos. 1000061068

INVESFEIRA � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS DA FEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 3934/931206; identificação de pessoa colectiva
n.º 503143596.

Certifico que, em 30 de Junho de 2000, foram depositados, na
pasta da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à pres-
tação de contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

6 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 1000061066

CAFÉ CENTRAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 4454/950721; identificação de pessoa colectiva n.º 503508551; ins-
crição n.º 5; número e data da apresentação: 31/011217.

Certifico que pela apresentação supra referida e em relação à
sociedade em epígrafe, foi reforçado o capital social para
1 202 892$, sendo o aumento de 802 892$, realizado em dinheiro
e consequente alteração do contrato, quanto ao artigo 3.º, cuja re-
dacção actualizada é a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
6000 euros, dividido em duas quotas, iguais, de 3000 euros, cada,
pertencentes uma a cada um dos sócios, Álvaro Tavares Cabral e
Adelina Maria Duarte Pereira da Silva.

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

Conferida, está conforme o original.

13 de Março de 2002. � A Primeira-Ajudante, Rosa Maria Cor-
reia Bastos. 1000061063

BEJA
ALMODÔVAR

MANUEL BARRADAS DIAS, E. I. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Almodôvar. Matrícula n.º 1/
961120; identificação de pessoa colectiva n.º 804754918; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 16/011228.
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Certifico que em relação a Manuel Barradas Dias, E. I. R. L., foi
registado o reforço e redenominação do capital social de 400 000$
para 5000 euros, tendo, em consequência, o artigo 3.º do respecti-
vo contrato, ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros.

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

Está conforme o original.

30 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Dina Maria Dias
da Palma Mendes. 1000060687

BEJA

SOCIEDADE AGRÍCOLA DA HERDADE DOS CORSOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 1185/
961004; identificação de pessoa colectiva n.º 503742791; inscri-
ções n.os 8 e 9; números e data das apresentações: 16 e 17/020325.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado
o aumento do capital de 550 000$ para 1 500 000$, e alterado par-
cialmente o contrato, quanto ao artigo 3.º, o qual passou a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 500 000$ e representado por 10 quotas: sete quotas de 180 000$,
pertencentes a cada um dos sócios, António Silvério Fragoso
Almodôvar, Ricardo Silvério Fragoso Almodôvar, José Silvério
Fragoso Almodôvar, Francisco Silvério Fragoso Almodôvar, Joana
Galhardo Almodôvar, Ana Catarina Almodôvar e Manuel Silvério
Galhardo Almodôvar; uma quota de 150 000$, pertencente à sócia
Carolina Almodôvar Fernandes, e duas quotas de 45 000$, cada
uma, pertencentes cada uma delas aos sócios, António Joaquim da
Costa Mira Almodôvar e José Maria da Costa Mira Almodôvar.

Mais certifico que foi registada a nomeação de gerentes de
António Joaquim da Costa Mira Almodôvar, casado, Quinta da
Saudade, Beja, e de José Maria da Costa Mira Almodôvar, casado,
Rua do Professor Bento de Jesus Caraça, 24, Beja, por deliberação
de 23 de Janeiro de 1998.

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

Está conforme.

9 de Abril de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000060750

JOSÉ ANTÓNIO CAROCINHO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 196/
680416; identificação de pessoa colectiva n.º 500154635; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 12/020402.

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

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no fabrico e comércio de máquinas para
indústria de panificação e hotelaria, construção civil de obras pú-
blicas e particulares e comércio de produtos para construção civil
e similares.

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

Está conforme.

9 de Abril de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000060754

JOSÉ ANTÓNIO CAROCINHO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 196/
680416; identificação de pessoa colectiva n.º 500154635; inscri-
ções n.os 3 e 4; número e data da apresentação: 6 e 7/020320.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem como objecto o fabrico e comércio de máqui-
nas para indústria de panificação e hotelaria, construção civil e
comércio de produtos para construção civil e similares.

Mais certifico que, em relação à mesma sociedade, foi registado
o aumento do capital com 190$, realizado em dinheiro e subscrito
em partes iguais pelos sócios António Francisco Guerreiro
Carocinho, José dos Santos Penacho Carocinho, Rosalina de Fáti-
ma Penacho Carocinho e António Joaquim Carocinho, para cada um
perfazer o valor nominal de 100 euros, de cada uma das suas quo-
tas, passando o capital para 12 470,89 euros, após a redenominação
do capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o con-
trato, quanto ao artigo 3.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é
12 470,89 euros e é constituído por uma quota no valor de
6883,41 euros, pertencente em comum e sem determinação de parte ou
direito aos sócios António Francisco Guerreiro Carocinho, Afonso
António Penacho Carocinho, Francisco António Guerreiro Carocinho,
José dos Santos Penacho Carocinho e Rosalina de Fátima Penacho
Carocinho; por duas quotas no valor 2593,74 euros, cada uma, perten-
centes uma a cada um dos sócios, Afonso António Penacho Carocinho
e Francisco António Guerreiro Carocinho, e por quatro quotas no va-
lor de 100 euros, cada uma, pertencentes a cada um dos sócios, António
Francisco Guerreiro Carocinho, José dos Santos Penacho Carocinho,
Rosalina de Fátima Penacho Carocinho e António Joaquim Carocinho.

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

Está conforme.

9 de Abril de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000060757

CASTRO VERDE

TERRAS DE OURIQUE � SOCIEDADE AGRÍCOLA, L.DA

Sede: Zambujeiro, freguesia e concelho de Castro Verde

Conservatória do Registo Comercial de Castro Verde. Matrícula
n.º 145/001002; inscrição n.º 2; data da apresentação: 020221.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, esta resul-
ta da transformação da sociedade Terras de Ourique � Sociedade
Agrícola, S. A., passando o pacto social a ter a seguinte redacção,
conforme escritura lavrada a fls. 7 a 9, do livro n.º 76-D, e respec-
tivo documento complementar do Cartório Notarial de Lousada.

Pacto social

ARTIGO 1.º

Denominação

1 � A sociedade adopta a denominação Terras de Ourique � So-
ciedade Agrícola, L.da

ARTIGO 2.º

Sede

1 � A sociedade tem a sua sede no Zambujeiro, freguesia e
concelho de Castro Verde.

2 � A gerência da sociedade fica autorizada a deslocar a respecti-
va sede, desde que para outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe.

ARTIGO 3.º

Objecto

1 � A sociedade tem por objecto social a exploração agrícola,
silvícola e pecuária.
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2 � Por simples deliberação da gerência, a sociedade pode to-
mar participações em quaisquer outras sociedades constituídas ou
a constituir, que tenham objecto diferente ou igual ao seu, em agru-
pamentos complementares de empresas e em sociedades reguladas
por leis especiais.

ARTIGO 4.º

Capital social e quotas

O capital social é de 450 000 euros, encontra-se totalmente subs-
crito e realizado em dinheiro, e está dividido em cinco quotas: uma
quota no valor nominal de 332 000 euros, pertencente à sócia Auto
Soluções, SGPS, S. A.; uma quota no valor nominal de 10 000 euros,
pertencente ao sócio Alfredo de Barros Leite Marques; uma quota
no valor nominal de 67 500 euros, pertencente à sócia Maria do
Rosário Freire Lopes Barros Leite, e três quotas no valor nominal
de 13 500 euros, cada, pertencendo uma a cada um dos sócios, Fran-
cisco Freire Lopes Barros Leite, Pedro Freire Lopes de Barros Leite
e João Freire Lopes de Barros Leite.

ARTIGO 5.º

Cessão de quotas

1 � A cessão de quotas, mesmo entre sócios, carece do consen-
timento da sociedade, tendo os sócios não cedentes o direito de
preferência.

2 � Pretendendo qualquer dos sócios ceder a sua quota, ou par-
te dela, proceder-se-á da seguinte forma:

a) O sócio cedente avisará, simultaneamente, a sociedade e os
outros sócios por meio de carta registada, com aviso de recepção,
da sua intenção de ceder a quota ou parte da quota, indicando o
nome do cessionário, preço e condições de pagamento da quota ou
parte da quota a ceder;

b) A assembleia geral da sociedade para deliberar sobre o con-
sentimento, reunirá no prazo de 30 dias a contar da data da recep-
ção pela sociedade, da comunicação referida na alínea anterior;

c) No prazo de 10 dias a contar da data da assembleia referida na
alínea anterior e em caso de consentimento na cessão, poderão os res-
tantes sócios, querendo, declarar que pretendem adquirir a quota ou a
parte da quota a ceder pelo preço e condições de melhor oferta;

d) Quando mais do que um dos sócios pretenda exercer o direito
de preferência ora estabelecido, fica desde já, autorizada a divisão da
quota a ceder, de forma a que a cada um dos preferentes fique a caber
uma parte proporcional às quotas que ao tempo possuírem;

e) Não havendo declaração por parte dos titulares do direito de
preferência, e tendo sido consentida a cessão, o sócio cedente tem
o prazo de seis meses para realizar a escritura de cessão de quo-
tas, findo o qual terá de fazer nova comunicação nos termos da
alínea a), ainda que sejam idênticas as condições e o cessionário.

ARTIGO 6.º

Prestações suplementares

Os sócios podem deliberar que sejam exigidas prestações suple-
mentares aos sócios de maior idade, prestações suplementares cujo
montante global poderá atingir o máximo de 10 vezes o capital
social.

ARTIGO 7.º

Gerência

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução, fica a car-
go das pessoas para tanto designadas em assembleia geral, a qual
poderá fixar a duração das respectivas funções.

2 � A gerência da sociedade não será remunerada, a não ser que
o contrário venha a ser deliberado em assembleia geral, caso em que,
se assim for decidido, a remuneração dos gerentes poderá consistir,
total ou parcialmente, em participação nos lucros da sociedade.

3 � Para que a sociedade fique obrigada é necessária e suficiente
a assinatura de um gerente.

ARTIGO 8.º

Distribuição de lucros

A assembleia geral pode deliberar por maioria simples que não seja
distribuída aos sócios mesmo a metade dos lucros, que nos termos
da lei é distribuível.

ARTIGO 9.º

Liquidação

A assembleia geral que delibere a dissolução fixará a forma da
sua liquidação e designará um ou mais liquidatários.

ARTIGO 10.º

Foro convencional

Para todas as questões emergentes deste contrato de sociedade, seja
entre sócios, seja entre qualquer deles e a sociedade, será exclusiva-
mente competente o foro da Comarca do Porto.

Está conforme o original.

1 de Abril de 2002. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
1000061108

MOURA

MOURALENTEJO � PRODUTOS ALIMENTARES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Moura. Matrícula n.º 362;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/020314.

Certifico que Luís Miguel Franco Gomes, contribuinte fiscal
n.º 188955380, solteiro, maior, natural da freguesia de Santiago
Maior, concelho de Beja, residente na Rua de Pedro Álvares Cabral,
5-B, 7860 Moura, freguesia de Santo Agostinho, concelho de
Moura, titular do bilhete de identidade n.º 9885865, de 30 de No-
vembro de 1999, emitido pelo Arquivo de Identificação de Beja,
constitui uma sociedade unipessoal por quotas, titular da identifi-
cação de pessoa colectiva n.º 506031810, que se rege pelas seguin-
tes cláusulas:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma MOURALENTEJO � Produ-
tos Alimentares, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Pedro Álvares Cabral,
5-B, freguesia de Santo Agostinho, concelho de Moura.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a importação, exportação, comér-
cio e representação de produtos alimentares e bebidas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, 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

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

ARTIGO 6.º

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

Conferi e está conforme o original.

8 de Abril de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000061428

FRANCISCO LOBO � ESTRUTURAS METÁLICAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Moura. Matrícula n.º 360;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/020306.

Contrato de sociedade

No dia 4 de Março de 2002, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Setúbal, perante mim, Maria do Céu
dos Santos Fernandes Garcia, notária do referido Cartório, compare-
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ceu como outorgante Francisco Miguel Moita Lobo, natural da fre-
guesia de Moura (São João Baptista), concelho de Moura, casado
com Ana Cristina Correia Camacho Moita Lobo, sob o regime da
comunhão de adquiridos, residente no Largo da Estação, 7-B,
Moura.

Verifiquei a identidade do outorgante pela exibição do seu bilhete
de identidade n.º 6997681, de 27 de Fevereiro de 2002, passado
pelos Serviços Identificação Civil em Lisboa.

E pelo outorgante foi dito que constitui uma sociedade comer-
cial unipessoal por quotas, da qual é o único sócio, e que se rege-
rá pelas cláusulas e condições constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de Francisco Lobo � Estrutu-
ras Metálicas, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Largo da Estação, 7-B, fre-
guesia de Santo Agostinho, concelho de Moura.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no fabrico e comercialização e
montagem de estruturas de metal, telhados, algerozes, portas,
portões, janelas e vedações em ferro.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
12 500 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 re-
muneração, conforme ele decidir.

2 � Para obrigar a sociedade é necessária a intervenção do ge-
rente.

ARTIGO 5.º

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

Assim o disse e outorgou, declarando ainda que não é titular de
qualquer outra sociedade unipessoal.

Conferi e está conforme o original.

8 de Abril de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000061437

ODEMIRA

TOPMIRA � VIVEIROS DE ODEMIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odemira. Matrícula n.º 358;
identificação de pessoa colectiva n.º 503259330; inscrição n.º 5;
números e datas das apresentações: 15/16/17 e 5/011129 e 5/
020227.

Certifico que, em referência à sociedade supra mencionada, foi
lavrado acto de registo de alteração parcial do contrato, com au-
mento de capital, passando de 1 000 000$ para 5000 euros, tendo
sido, em consequência, alterado o artigo 4.º do respectivo pacto, o
qual passa a ter a seguinte redacção:

4.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nou-
tros valores constantes da respectiva escrita, é de 5000 euros, divi-
dido em quatro quotas: uma do valor nominal de 2625 euros, do

sócio Humberto Félix Teixeira da Conceição; uma do valor nomi-
nal de 1500 euros, do sócio Yizhk Ratzon; uma do valor nominal
de 375 euros, do sócio António Gastão Lopes Rodrigues, e uma do
valor nominal de 500 euros, do sócio Rui Manuel Ferreira
Fernandes.

O texto dos estatutos, na sua redacção actualizada, encontra-se
arquivado na respectiva pasta.

2 de Abril de 2002. � O Escriturário Superior, (Assinatura ile-
gível.) 1000060490

MARQUES � RESTAURANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odemira. Matrícula n.º 440;
identificação de pessoa colectiva n.º 503671851; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 12/011221.

Certifico que, em referência à sociedade supra mencionada, foi
lavrado acto de registo de alteração parcial do contrato, com au-
mento de capital, passando de 400 000$ para 5000 euros, tendo sido,
em consequência, alterado o artigo 3.º do respectivo pacto, o qual
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 duas quotas, de igual valor,
de 2500 euros, cada, pertencendo uma a cada um dos sócios, José
Pereira Marques e Rosa Maria da Silva Ribeiro Marques.

O texto dos estatutos, na sua redacção actualizada, encontra-se
arquivado na respectiva pasta.

11 de Fevereiro de 2002. � O Escriturário Superior, (Assinatu-
ra ilegível.) 1000062162

CARPISIMÕES � CARPINTARIA MECÂNICA
DO ALMOGRAVE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odemira. Matrícula n.º 250; identi-
ficação de pessoa colectiva n.º 502623934; inscrição n.º 4 e averbamento
n.º 1; números e datas das apresentações: 5/011219 e 2/020219.

Certifico que, em referência à sociedade supra mencionada, foi la-
vrado acto de registo de alteração parcial do contrato, com aumento
de capital, passando de 400 000$ para 5000 euros, tendo sido, em
consequência, alterado o artigo 6.º do respectivo pacto, o qual passa a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 6.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, correspondente à soma das seguintes quotas: uma de
2550 euros, pertencente ao sócio Lino Maria Rebelo Simões; outra
de 1225 euros, pertencente ao sócio Carlos Idálio da Conceição
Simões, e outra, também de 1225 euros, pertencente ao sócio Pau-
lo Alexandre da Conceição Simões.

O texto dos estatutos, na sua redacção actualizada, encontra-se
arquivado na respectiva pasta.

15 de Março de 2002. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 1000062161

MANJEDOURA, ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odemira. Matrícula n.º 405;
identificação de pessoa colectiva n.º 503498599; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 7/020208.

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

Facto registado: Designação de gerente.
Gerente nomeado: José Manuel da Silva.
Data da designação: 18 de Janeiro de 2002.

9 de Abril de 2002. � O Escriturário Superior, (Assinatura ile-
gível.) 1000062216
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OURIQUE

PAULO JORGE GUERREIRO MARQUES,
TERRAPLANAGENS, L.DA

Sede: Monte Novo dos Sete Espigos,
freguesia e concelho Ourique

Conservatória do Registo Comercial de Ourique. Matrícula n.º 369/
020328; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/020328.

Certifico que a sociedade em epígrafe se rege pelo seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

a) A sociedade adopta a firma Paulo Jorge Guerreiro Marques �
Terraplanagens, L.da, e tem a sua sede social no Monte Novo dos
Sete Espigos, freguesia e concelho de Ourique.

b) A gerência poderá a sede da sociedade dentro dos limites do
concelho ou para concelhos limítrofes.

c) A sociedade poderá estabelecer sucursais, filiais, agências ou
outra forma de representação social mediante deliberação da so-
ciedade.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços à agricul-
tura (barragens) e prestações de serviços à construções civil
(terraplanagens, abertura de valas).

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas, respectivamente de
3500 euros, pertencente ao sócio Paulo Jorge Guerreiro Marques e
1500 euros, pertencente à sócia Vanda Cristina das Dores Jacinto.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução, com ou sem
remuneração, conforme vier a ser deliberado em assembleia geral,
fica atribuída ao sócio Paulo Jorge Guerreiro Marques, desde já
nomeado gerente.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura do gerente.
3 � Em assembleia geral poderão ser nomeados outros gerentes.

ARTIGO 5.º

Os sócios podem deliberar que lhes sejam exigidas prestações
suplementares até ao montante global de 59 855,75 euros.

Disposição transitória

Nos termos da alínea b), do n.º 4, do artigo 202.º, do Código das
Sociedades Comerciais, ficam os gerentes autorizados a efectuar
levantamentos da conta aberta na agência do banco BPI, em
Ourique, em nome da sociedade, para fazer face às despesas de
constituição de registo e publicações.

Está conforme o original.

3 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima de
Brito Guerreiro Cristiano Mestre. 1000061438

RAMOS E GUERREIRO, L.DA

Sede: Monte da Vinha do Saraiva, Ourique

Conservatória do Registo Comercial de Ourique. Matrícula n.º 234/
020394; identificação de pessoa colectiva n.º 503174904; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 2/020228.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi registada a alteração
parcial do contrato, redenominação do capital e alteração do seu
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, iguais, de 2500 euros,
ambas pertencentes ao sócio José Francisco Guerreiro.

O texto actualizado ficou arquivado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fáti-
ma de Brito Guerreiro Cristiano Mestre. 1000061435

SERPA

SERPRÉDIO � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Avenida da Paz, lote 1, 1.º, direito, em Serpa

Conservatória do Registo Comercial de Serpa. Matrícula n.º 156/
910102; identificação de pessoa colectiva n.º 502472316; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 1/020326.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi, por foto-
cópia da acta n.º 7, datada de 30 de Dezembro de 2001, o pacto
social actualizado, alterado parcialmente o contrato, quanto ao ar-
tigo 4.º, tendo o capital sido aumentado e redenominado em euros,
ficando o mesmo com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5001 euros e corresponde à soma de três
quotas iguais, no valor nominal de 1667 euros, cada, pertencendo
uma a cada um dos sócios, João Manuel Bastos Gato, João Baptista
dos Santos Carrasco e João Baptista Carrasco, todas integralmente
realizadas em dinheiro.

Foi depositado na pasta, o texto completo do contrato, na sua
redacção actualizada.

27 de Março de 2002. � A Primeira-Ajudante em exercício,
Décia Maria Espadinha Reis Pinto. 1000062136

SANTOS & FERNANDES, L.DA

Sede: Rua do Calvário, 21, em Vila Verde de Ficalho

Conservatória do Registo Comercial de Serpa. Matrícula n.º 265/
970107; identificação de pessoa colectiva n.º 503790125; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 4/020327.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi, por foto-
cópia da acta n.º 5, datada de 17 de Dezembro de 2001, o pacto
social actualizado, alterado parcialmente o contrato, quanto ao ar-
tigo 3.º, tendo o capital sido aumentado e redenominado em euros,
ficando o mesmo com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

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

Foi depositado na pasta, o texto completo do contrato, na sua
redacção actualizada.

1 de Abril de 2002. � A Primeira-Ajudante em exercício, Décia
Maria Espadinha Reis Pinto. 1000062105

ANTÓNIO MALVEIRO E RAÇÕES MALVEIRO, L.DA

Sede: Estrada Nacional n.º 260, km 26,26,
freguesia Santa Maria, concelho de Serpa

Conservatória do Registo Comercial de Serpa. Matrícula n.º 165/
910703; identificação de pessoa colectiva n.º 502587644; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 4/020328.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi, por acta
de 31 de Dezembro de 2001, alterado o presente contrato, quanto
ao artigo 4.º, tendo o capital sido redenominado em euros, ficando
o mesmo com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma das seguintes quotas: uma de
2500 €, pertencente ao sócio Próspero Lopez Valero, e uma de
2500 €, pertencente à sócia Maria Josefa Aranda Alvarez.

O texto completo e actualizado do contrato social, ficou deposi-
tado na respectiva pasta.

8 de Abril de 2002. � A Primeira-Ajudante em exercício, Décia
Maria Espadinha Reis Pinto. 1000062102
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RÁDIO GUADALUPE, L.DA

Sede: Rua de Nossa Senhora, 19, freguesia Santa Maria,
concelho de Serpa

Conservatória do Registo Comercial de Serpa. Matrícula n.º 19/
880913; identificação de pessoa colectiva n.º 502034220; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 6/020326.

Certifico que em relação à cooperativa em epígrafe foi, por acta
de 29 de Dezembro de 2001, alterado o presente contrato, quanto ao
artigo 3.º, tendo o capital sido aumentado com 448 705$ e
redenominado em euros, ficando o mesmo com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital mínimo, integralmente realizado em dinheiro, é de
2500 euros, representado por títulos de capital de 2,49 € cada um.

O texto completo e actualizado dos estatutos ficou depositado na
respectiva pasta.

8 de Abril de 2002. � A Primeira-Ajudante em exercício, Décia
Maria Espadinha Reis Pinto. 1000062096

CLÍNICA VETERINÁRIA DE SERPA, L.DA

Sede: Rua dos Barrigos, 23, Salvador,
concelho de Serpa

Conservatória do Registo Comercial de Serpa. Matrícula n.º 196/
930112; identificação de pessoa colectiva n.º 502907738; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 8/020327.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi, por acta
de 31 de Dezembro de 2001, alterado o presente contrato, quanto
ao artigo 3.º, tendo o capital sido redenominado em euros, ficando
o mesmo com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma das seguintes quotas: uma de
2500 €, pertencente ao sócio Carlos Monteiro Vaz, e uma de
2500 €, pertencente ao sócio Paulo Jorge de Brito Silva Orelhas.

O texto completo e actualizado do contrato social, ficou deposi-
tado na respectiva pasta.

8 de Abril de 2002. � A Primeira-Ajudante em exercício, Décia
Maria Espadinha Reis Pinto. 1000062095

CERVEJARIA VILA BRANCA, L.DA

Sede: Avenida da Paz, 4, rés-do-chão, esquerdo,
em Serpa

Conservatória do Registo Comercial de Serpa. Matrícula n.º 186/
920602; identificação de pessoa colectiva n.º 502776854; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 6/020327.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi, por foto-
cópia da acta n.º 2, datada de 31 de Dezembro de 2001, o pacto
social actualizado, alterado parcialmente o contrato, quanto ao ar-
tigo 3.º, tendo o capital sido aumentado e redenominado em euros,
tendo o mesmo artigo ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, que foi integralmente realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas, iguais, de
2500 euros, tituladas uma em nome de cada sócio. Uma de
2500 euros pertencente a Manuel António Fretes Colaço, e outra de
2500 euros, pertencente a Maria Azedo Augusto Colaço.

Foi depositado na pasta o texto completo do contrato, na sua
redacção actualizada.

4 de Abril de 2002. � A Primeira-Ajudante em exercício, Décia
Maria Espadinha Reis Pinto. 1000062223

FARMÁCIA MONGE, L.DA

Sede: Rua de São Bento, 64, em Vila Nova de São Bento

Conservatória do Registo Comercial de Serpa. Matrícula n.º 174/
911217; identificação de pessoa colectiva n.º 502667010; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 12/020327.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi, por foto-
cópia da acta n.º 14, datada de 20 de Setembro de 2001, o pacto
social actualizado, alterado parcialmente o contrato, quanto ao ar-
tigo 4.º, tendo o capital sido aumentado e redenominado em euros,
tendo o mesmo artigo ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado já em dinheiro, é de
5000 euros, e dele pertence uma quota do valor nominal de
4750 euros à sócia Alícia Pascual Fontenla, e outra do valor nomi-
nal de 250 euros pertencente à sócia Maria Natália Soares Monge
Pinho dos Santos.

Foi depositado na pasta o texto completo do contrato, na sua
redacção actualizada.

8 de Abril de 2002. � A Primeira-Ajudante em exercício, Décia
Maria Espadinha Reis Pinto. 1000062222

BRAGA
AMARES

HIGIAMARES � COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE
E LIMPEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 542/
020208; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/
020208.

Certifico que David Mota Gomes, casado com Cláudia Noémia
Peixoto Ribeiro, sob o regime de comunhão de adquiridos, e César
Miguel de Sousa Pinheiro Leite Araújo, casado com Olga Concei-
ção Peixoto Vieira, sob o regime de adquiridos constituíram, a so-
ciedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação HIGIAMARES � Co-
mércio de Produtos de Higiene e Limpeza, L.da, e tem a sua sede
no lugar da Igreja, bloco B, 34, freguesia de Ferreiros, concelho de
Amares.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste no comércio de produtos
de higiene e limpeza e artigos de papel e cartão, nomeadamente
guardanapos, toalhas e caixas.

2 � A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades,
inclusive como sócia de responsabilidade ilimitada, independente-
mente do respectivo objecto.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, bem como a sua representa-
ção, cabem aos gerentes que vierem a ser designados em assembleia
geral, na qual será ainda deliberado se os mesmos auferirão ou não
qualquer remuneração, ficando, no entanto, desde já nomeados ge-
rentes ambos os sócios.

2 � Para vincular a sociedade, em todos os seus actos e contra-
tos, é necessária a intervenção de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

1 � Carece do consentimento da sociedade a cessão de quotas
a não sócios.
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2 � Os sócios não cedentes, em primeiro lugar, e a sociedade
em segundo, terão sempre direito de preferência na cessão de quo-
tas a não sócios.

3 � No caso de exercício do direito de preferência, bem como
no caso do número anterior, a quota será paga pelo valor que lhe
corresponder segundo um balanço especialmente feito para esse fim,
no prazo de 15 dias, em três prestações trimestrais e iguais, ven-
cendo-se a primeira a 60 dias após a respectiva resolução.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos seguin-
tes casos:

a) Acordo com o seu titular;
b) Penhora, arresto ou arrolamento, e ainda quando, por qualquer

motivo, tenha de proceder-se à sua arrematação, adjudicação ou
venda em processo judicial, administrativo ou fiscal;

c) Falência, interdição ou insolvência do respectivo titular;
d) Cessação de quota sem prévio consentimento da sociedade;
e) Falecimento do sócio a quem não sucedam herdeiros

legitimários;
f) Partilha judicial ou extrajudicial de quota, na parte em que não

for adjudicada ao seu titular;
g) Quando a quota for legada ou cedida gratuitamente a não

sócios.
2 � O valor da amortização, salvo disposição legal ou acordo

em contrário, será o que resultar do último balanço aprovado, e será
pago ao seu titular em duas prestações iguais e semestrais, com
vencimento seis meses e um ano após o referido balanço.

ARTIGO 7.º

1 � Os representantes de quota em situação de indivisão here-
ditária ou de contitularidade poderão nomear um de entre si ou um
estranho, que a todos represente na sociedade.

2 � Falecendo um sócio é conferido aos seus herdeiros o direi-
to de se afastarem da sociedade, exigindo a amortização da quota
do falecido.

ARTIGO 8.º

Na hipótese de dissolução, a liquidação da sociedade será efec-
tuada pelos gerentes à data da dissolução, adjudicando-se o activo
social por licitação entre os sócios, depois de pagos os credores.

Está conforme o original.

21 de Fevereiro de 2002. � A Conservadora interina, Idalina
Maria Vieira da Silva Sousa Pereira. 1000062180

JOSÉ LOPES AZEVEDO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 540/
020207; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/020207.

Certifico que José Lopes Azevedo, casado com Custódia Maria
Lopes Araújo, sob o regime de comunhão de adquiridos; José
Manuel Araújo de Azevedo, solteiro, e Rui Filipe de Araújo Aze-
vedo, casado com Maria Isabel Pereira da Silva, sob o regime de
comunhão de adquiridos, constituíram a sociedade em epígrafe, que
se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma José Lopes Azevedo &
Filhos, L.da, e tem a sua sede no lugar da Ponte, freguesia de Lago,
concelho de Amares.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste na indústria da construção
civil. Compra e venda de bens imóveis.

2 � A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades,
inclusive como sócia de responsabilidade ilimitada, independente-
mente do respectivo objecto.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5001 euros, dividido em três quotas, iguais, do valor nominal de
1667 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, confor-
me for deliberado em assembleia geral, bem como a sua represen-
tação, cabem ao sócio José Lopes Azevedo, que desde já fica no-
meado gerente.

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

ARTIGO 5.º

Carece do consentimento da sociedade a cessão de quotas a não
sócios.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos seguin-
tes casos:

a) Acordo com o seu titular;
b) Penhora, arresto ou arrolamento, e ainda quando, por qualquer

motivo, tenha de proceder-se à sua arrematação, adjudicação ou
venda em processo judicial, administrativo ou fiscal;

c) Falência, interdição ou insolvência do respectivo titular;
d) Cessação de quota sem prévio consentimento da sociedade.

Está conforme o original.

20 de Fevereiro de 2002. � A Conservadora interina, Idalina
Maria Vieira da Silva Sousa Pereira. 1000062177

AGOSTINHO ALVES & ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 537/
020201; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/
020201.

Certifico que Agostinho José Pinheiro Alves, e mulher, Maria da
Conceição Almeida Alves, casados sob o regime da comunhão de
adquiridos, constituíram a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Agostinho Alves & Al-
meida, L.da, e tem a sua sede no lugar de Vila Meã de Cima, fre-
guesia de Bico, concelho de Amares.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste na indústria de construção
civil. Compra e venda de bens imóveis. Exploração florestal e co-
mércio de madeiras.

2 � A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades,
inclusive como sócia de responsabilidade ilimitada, independente-
mente do respectivo objecto.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas: uma no valor nominal de
3000 euros, pertencente ao sócio Agostinho José Pinheiro Alves, e
outra do valor nominal de 2000 euros, pertencente à sócia Maria da
Conceição Almeida Alves.

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios, prestações suplemen-
tares ao capital até montante global igual do dobro do capital so-
cial existente à data da deliberação.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, bem como a sua representa-
ção, cabem aos gerentes que vierem a ser designados em assembleia
geral, na qual será ainda deliberado se os mesmos auferirão ou não
qualquer remuneração, ficando, no entanto, desde já nomeados ge-
rentes ambos os sócios.

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

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar, vender e permutar quaisquer bens móveis e imóveis;
b) Celebrar contratos de locação financeira;
c) Contrair empréstimos ou outro tipo de financiamentos e reali-

zar operações de crédito que sejam permitidas por lei, prestando as
garantias exigidas pela entidades mutuantes.
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ARTIGO 5.º

1 � Carece do consentimento da sociedade a cessão de quotas
a não sócios.

2 � Os sócios não cedentes, em primeiro lugar, e a sociedade
em segundo, terão sempre direito de preferência na cessão de quo-
tas a não sócios.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos seguin-
tes casos:

a) Acordo com o seu titular;
b) Penhora, arresto ou arrolamento, e ainda quando, por qualquer

motivo, tenha de proceder-se à sua arrematação, adjudicação ou
venda em processo judicial, administrativo ou fiscal;

c) Falência, interdição ou insolvência do respectivo titular;
d) Cessação de quota sem prévio consentimento da sociedade.

Está conforme o original.

19 de Fevereiro de 2002. � A Conservadora interina, Idalina
Maria Vieira da Silva Sousa Pereira. 1000062174

MANUEL MACHADO & SOARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 536/
020201; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/020201.

Certifico que Manuel da Silva Machado, casado com Maria de
Jesus Soares Leite Machado, sob o regime da comunhão de adqui-
ridos, e António Sérgio Soares Machado, solteiro, constituíram a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Manuel Machado & Soares, L.da,
e tem a sua sede no lugar de Bouças, freguesia de Rendufe, con-
celho de Amares.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste em exploração de carpin-
taria.

2 � A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades,
inclusive como sócia de responsabilidade ilimitada, independente-
mente do respectivo objecto.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas: uma do valor nominal de
4500 euros, pertencente ao sócio Manuel da Silva Machado, e ou-
tra do valor nominal de 500 euros, pertencente ao sócio António
Sérgio Soares Machado.

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios, prestações suplemen-
tares ao capital até montante global igual do dobro do capital so-
cial existente à data da deliberação.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, bem como a sua representa-
ção, cabem aos gerentes que vierem a ser designados em assembleia
geral, na qual será ainda deliberado se os mesmos auferirão ou não
qualquer remuneração, ficando, no entanto, desde já nomeados ge-
rentes ambos os sócios.

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

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar, vender e permutar quaisquer bens móveis e imóveis;
b) Celebrar contratos de locação financeira;
c) Contrair empréstimos ou outro tipo de financiamentos e reali-

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

ARTIGO 5.º

1 � Carece do consentimento da sociedade a cessão de quotas
a não sócios.

2 � Os sócios não cedentes, em primeiro lugar, e a sociedade
em segundo, terão sempre direito de preferência na cessão de quo-
tas a não sócios.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos seguin-
tes casos:

a) Acordo com o seu titular;
b) Penhora, arresto ou arrolamento, e ainda quando, por qualquer

motivo, tenha de proceder-se à sua arrematação, adjudicação ou
venda em processo judicial, administrativo ou fiscal;

c) Falência, interdição ou insolvência do respectivo titular;
d) Cessação de quota sem prévio consentimento da sociedade.

Está conforme o original.

19 de Fevereiro de 2002. � A Conservadora interina, Idalina
Maria Vieira da Silva Sousa Pereira. 1000062172

CONSTANTINO M. L. COSTA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 544/
020215; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/020215.

Certifico que Constantino Manuel Lopes da Costa, casado com
Maria de Fátima Antunes da Silva, sob o regime de comunhão de
adquiridos, constituiu a sociedade unipessoal por quotas em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Constantino M. L. Costa,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede no lugar de Carvalhal, freguesia
de Barreiros, concelho de Amares.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste na indústria da construção
civil nomeadamente estucagem.

2 � A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades,
inclusive como sócia de responsabilidade ilimitada, independente-
mente do respectivo objecto.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, por ele sócio, em quota de igual valor.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, confor-
me for decidido pelo sócio, bem como a sua representação, cabem
ao próprio sócio que, desde já, fica nomeado gerente.

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

ARTIGO 5.º

Entre o próprio sócio e a sociedade poderão ser celebrados quais-
quer contratos de aquisição, disposição e oneração de bens, desde
que necessários ou inerentes à prossecução do objecto social, pela
forma escrita exigida por lei e de acordo com a deliberação pró-
pria, quando necessária.

Está conforme o original.

21 de Fevereiro de 2002. � A Conservadora interina, Idalina
Maria Vieira da Silva Sousa Pereira. 1000062170

A. M. A. ELECTRIFICADORA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 535/
020201; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/020201.

Certifico que Alberto da Mota Antunes e mulher, Maria Emília
de Araújo Fernandes Braga Antunes, casados sob o regime de co-
munhão de adquiridos, constituíram a sociedade em epígrafe, que
se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação A. M. A. Electri-
ficadora, L.da, e tem a sua sede no Loteamento Bouça da Porta,
lote B11, freguesia de Ferreiros, concelho de Amares.
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2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste na indústria de construção
civil e empreitada de obras públicas, nomeadamente, instalações
eléctricas de baixa tensão.

2 � A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, inclu-
sive como sócia de responsabilidade ilimitada, independentemente do
respectivo objecto.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas: uma do valor nominal de
3500 euros, pertencente ao sócio Alberto da Mota Antunes e outra
do valor nominal de 1500 euros, pertencente à sócia Maria Emília
de Araújo Fernandes Braga Antunes.

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios, prestações suplemen-
tares ao capital até ao montante global de 20 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, confor-
me for deliberado em assembleia geral, bem como a sua represen-
tação, cabem ao sócio Alberto da Mota Antunes que desde já fica
nomeado gerente.

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

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar, vender e permutar quaisquer bens móveis e imóveis;
b) Celebrar contratos de locação financeira;
c) Contrair empréstimos ou outro tipo de financiamentos e reali-

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

ARTIGO 5.º

1 � Carece do consentimento da sociedade a cessão de quotas
a não sócios.

2 � Os sócios não cedentes, em primeiro lugar, e a sociedade
em segundo, terão sempre direito de preferência na cessão de quo-
tas a não sócios.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos seguin-
tes casos:

a) Acordo com o seu titular;
b) Penhora, arresto ou arrolamento, e ainda quando, por qualquer

motivo, tenha de proceder-se à sua arrematação, adjudicação ou
venda em processo judicial, administrativo ou fiscal;

c) Falência, interdição ou insolvência do respectivo titular;
d) Cessação de quota sem prévio consentimento da sociedade;
e) Falecimento de sócio.

ARTIGO 7.º

Os representantes de quota em situação de indivisão hereditária
ou de contitularidade poderão nomear um de entre si ou um estra-
nho que a todos represente na sociedade.

ARTIGO 8.º

Os lucros distribuíveis terão a aplicação que for deliberada em
assembleia geral por maioria simples dos votos correspondentes ao
capital social.

ARTIGO 9.º

Na hipótese de dissolução, a liquidação da sociedade será efec-
tuada pelos gerentes à data da dissolução, adjudicando-se o activo
social por licitação entre os sócios, depois de pagos os credores.

Declararam finalmente os outorgantes que a gerência fica auto-
rizada a proceder ao levantamento do totalidade do capital social
depositado para aquisição de equipamento.

Está conforme o original.

19 de Fevereiro de 2002. � A Conservadora interina, Idalina
Maria Vieira da Silva Sousa Pereira. 1000062185

JORGE PAULO REIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 550/
020227; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/020227.

Certifico que Jorge Paulo Fernandes Reis e mulher, Rosa Cristina
da Costa Fernandes Reis, casados sob o regime de comunhão de
adquiridos, constituíram a sociedade por quotas em epígrafe, que
se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Jorge Paulo Reis, L.da, e tem a
sua sede na Rua de Santa Catarina, 14, freguesia de Ferreiros, con-
celho de Amares.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste no comércio de equipamen-
tos informáticos e consumíveis. Agente de comércio por grosso de
cosméticos.

2 � A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, inclu-
sive como sócia de responsabilidade ilimitada, independentemente do
respectivo objecto.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem a ambos os sócios, que, desde já, ficam nomeados gerentes.

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

ARTIGO 5.º

Carece do consentimento da sociedade a cessão de quotas a não
sócios.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos seguintes casos:
a) Acordo com o seu titular;
b) Penhora, arresto ou arrolamento, e ainda quando, por qualquer

motivo, tenha de proceder-se à sua arrematação, adjudicação ou
venda em processo judicial, administrativo ou fiscal;

c) Falência, interdição ou insolvência do respectivo titular;
d) Cessação de quota sem prévio consentimento da sociedade.

Está conforme o original.

8 de Março de 2002. � A Conservadora interina, Idalina Maria
Vieira da Silva Sousa Pereira. 1000062190

LAVANDARIA AURORA & ADELINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 546/
020218; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/020218.

Certifico que Maria Adelina da Silva Afonso, casada com José
da Costa, sob o regime de comunhão de adquiridos, e Maria Au-
rora Gomes Soares, solteira, constituíram a sociedade por quotas em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Lavandaria Aurora & Ade-
lina, L.da, e tem a sua sede no lugar da Vila, freguesia de Caldelas,
concelho de Amares.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste em exploração de
lavandaria.

2 � A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades,
inclusive como sócia de responsabilidade ilimitada, independente-
mente do respectivo objecto.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas, iguais, do valor nominal de
2500 euros, pertencentes uma a cada uma das sócias.
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2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplemen-
tares ao capital até ao montante global de 10 vezes o capital social.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, confor-
me for deliberado em assembleia geral, bem como a sua represen-
tação, cabem a ambas as sócias, que, desde já, ficam nomeadas
gerentes.

2 � Para vincular a sociedade, em todos os seus actos e contra-
tos, é necessária a intervenção de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

1 � Carece do consentimento da sociedade a cessão de quotas
a não sócios.

2 � Os sócios não cedentes, em primeiro lugar, e a sociedade
em segundo, terão sempre direito de preferência na cessão de quo-
tas a não sócios.

3 � No caso de exercício do direito de preferência, bem como
no caso do número anterior, a quota será paga pelo valor que lhe
corresponder segundo um balanço especialmente feito para esse fim,
no prazo de 15 dias, em três prestações trimestrais e iguais, ven-
cendo-se a primeira a 60 dias após a respectiva resolução.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos seguintes casos:
a) Acordo com o seu titular;
b) Penhora, arresto ou arrolamento, e ainda quando, por qualquer

motivo, tenha de proceder-se à sua arrematação, adjudicação ou
venda em processo judicial, administrativo ou fiscal;

c) Falência, interdição ou insolvência do respectivo titular;
d) Cessação de quota sem prévio consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

Os representantes de quota em situação de indivisão hereditária
ou de contitularidade poderão nomear um de entre si ou um estra-
nho que a todos represente na sociedade.

ARTIGO 8.º

Os lucros distribuíveis terão a aplicação que for deliberada em
assembleia geral, por maioria simples dos votos correspondentes ao
capital social.

Está conforme o original.

28 de Fevereiro de 2002. � A Conservadora interina, Idalina
Maria Vieira da Silva Sousa Pereira. 1000062186

FUNERÁRIA DAVID MANUEL CUNHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 549/
020227; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/020227.

Certifico que David Manuel Cunha e mulher, Maria da Concei-
ção Domingues de Sá Cunha, casados sob o regime de comunhão
de adquiridos, e Joaquim Brás da Silva Fernandes, solteiro, consti-
tuíram a sociedade por quotas em epígrafe, que se rege pelo seguin-
te contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Funerária David Manuel
Cunha, L.da, e tem a sua sede na Rua do Dr. Eduardo Gonçalves,
7, rés-do-chão, freguesia de Ferreiros, concelho de Amares.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste em exploração de agência
funerária, nomeadamente prestação de serviços relativos à organi-
zação e realização de funerais, transportes de cadáveres para exé-
quias fúnebres, inumação, cremação ou expatriamento e traslada-
ção de restos mortais já inumados.

2 � A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades,
inclusive como sócia de responsabilidade ilimitada, independente-
mente do respectivo objecto.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em três quotas: uma do valor nominal de

3000 euros, pertencente ao sócio David Manuel da Cunha; outra do
valor nominal de 1500 euros, pertencente à sócia Maria da Concei-
ção Domingues de Sá Cunha, e outra do valor nominal de
500 euros, pertencente ao sócio Joaquim Brás da Silva Fernandes.

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplemen-
tares ao capital até ao montante global igual ao dobro do capital
social existente à data da deliberação.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, bem como a sua representa-
ção, cabem aos gerentes que vierem a ser designados em assembleia
geral, na qual será ainda deliberado se os mesmos auferirão ou não
qualquer remuneração, ficando, no entanto, desde já nomeados ge-
rentes os sócios David Manuel da Cunha e Joaquim Brás da Silva
Fernandes.

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

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar, vender e permutar quaisquer bens móveis e imóveis;
b) Celebrar contratos de locação financeira;
c) Contrair empréstimos ou outro tipo de financiamentos e reali-

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

ARTIGO 5.º

Carece do consentimento da sociedade a cessão de quotas a não
sócios.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos seguintes casos:
a) Acordo com o seu titular;
b) Penhora, arresto ou arrolamento, e ainda quando, por qualquer

motivo, tenha de proceder-se à sua arrematação, adjudicação ou
venda em processo judicial, administrativo ou fiscal;

c) Falência, interdição ou insolvência do respectivo titular;
d) Cessação de quota sem prévio consentimento da sociedade.
Declararam finalmente os outorgantes que a gerência fica, desde

já, autorizada a proceder ao levantamento da totalidade do capital
social depositado, a fim de custear as despesas de constituição,
instalação da sede social e registo da sociedade.

Está conforme o original.

8 de Março de 2002. � A Conservadora interina, Idalina Maria
Vieira da Silva Sousa Pereira. 1000062194

TÁXI � FERNANDA FREITAS SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 534/
020129; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/020129.

Certifico que Maria Fernanda Freitas Gonçalves da Silva, viúva,
e Elsa Fernanda Freitas da Silva, constituíram a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma TÁXI � Fernanda Freitas
Silva, L.da, e tem a sua sede no lugar das Caldas, freguesia de
Caldelas, concelho de Amares.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste em transportes público de
aluguer em veículos automóveis ligeiros de passageiros � transpor-
tes em táxi.

2 � A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, inclu-
sive como sócia de responsabilidade ilimitada, independentemente do
respectivo objecto.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas: uma do valor nominal de
4000 euros, pertencente à sócia Maria Fernanda Freitas Gonçalves
da Silva, e outra do valor nominal de 1000 euros, pertencente à
sócia Elsa Fernanda Freitas da Silva.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, confor-
me for deliberado em assembleia geral, bem como a sua represen-
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tação, cabem à sócia Maria Fernanda Freitas Gonçalves da Silva e
a Pedro de Almeida Soares, casado, residente na Avenida de Afonso
Manuel, da mencionada freguesia de Caldelas, que, desde já, ficam
nomeados gerentes.

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

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar, vender e permutar quaisquer bens móveis e imóveis;
b) Celebrar contratos de locação financeira;
c) Contrair empréstimos ou outro tipo de financiamentos e reali-

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

ARTIGO 5.º

Carece do consentimento da sociedade a cessão de quotas a não
sócios.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos seguintes casos:
a) Acordo com o seu titular;
b) Penhora, arresto ou arrolamento, e ainda quando, por qualquer

motivo, tenha de proceder-se à sua arrematação, adjudicação ou
venda em processo judicial, administrativo ou fiscal;

c) Falência, interdição ou insolvência do respectivo titular;
d) Cessação de quota sem prévio consentimento da sociedade.

Está conforme o original.

11 de Fevereiro de 2002. � A Conservadora interina, Idalina
Maria Vieira da Silva Sousa Pereira. 1000062197

CONSTRUÇÕES ARAÚJO & FREITAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 337/
980908; identificação de pessoa colectiva n.º 504266209; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 2/011228.

Certifico que foi efectuado um aumento de capital, de 400 000$
para 1 002 410$, e redenominação, tendo, em consequência, sido
alterado o artigo 3.º, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado já em dinheiro, é de
5000 euros, e é formado por três quotas, sendo uma do valor no-
minal de 2500 euros, pertencente ao sócio António Araújo
Fernandes; outra de 2000 euros, pertencente à sócia Maria Alice de
Almeida de Freitas Fernandes, e outra de 500 euros, pertencente ao
sócio Emanuel Carlos Freitas Fernandes.

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

Está conforme o original.

26 de Fevereiro de 2002. � A Conservadora interina, Idalina
Maria Vieira da Silva Sousa Pereira. 1000062304

FANECA & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 314/
980112; identificação de pessoa colectiva n.º 504060627; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 4/020123.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou um aumento de
14 963,93 € para 50 000 €, tendo, em consequência, sido alterado
o artigo 3.º do pacto social, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, dividido em duas quotas: uma de 30 000 euros, perten-
cente ao sócio João António Soares Pereira, e uma de 20 000 euros,
pertencente à sócia Maria Alice Sousa Faneca Pereira.

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

Está conforme o original.

27 de Fevereiro de 2002. � A Conservadora interina, Idalina
Maria Vieira da Silva Sousa Pereira. 1000062300

GRÁFICA D. HENRIQUE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 250/
950901; identificação de pessoa colectiva n.º 503479276; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 1/020205.

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

Dissolução da sociedade e liquidação.
Causa: Deliberação.
Data da aprovação de contas: 1 de Fevereiro de 2002.

Está conforme o original.

8 de Abril de 2002. � A Conservadora interina, Idalina Maria
Vieira da Silva Sousa Pereira. 1000062298

AMARARTE � FERRO FORJADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 226/
940726; identificação de pessoa colectiva n.º 503295884; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 1/020131.

Certifico que foi efectuado um aumento de capital, de 600 000$
para 5 012 050$, e redenominação, tendo, em consequência, sido
alterado o artigo 3.º, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros, dividido em duas quotas, iguais, de 12 500 euros,
pertencente uma a cada um dos sócios.

§ único. Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de
que esta carecer, nos termos e condições a fixar em assembleia
geral, e serão reembolsados sobre a distribuição dos lucros. Pode-
rão ainda ser exigidas aos sócios prestações suplementares de ca-
pital até ao dobro do capital social, na proporção das suas quotas.

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

Está conforme o original.

19 de Fevereiro de 2002. � A Conservadora interina, Idalina
Maria Vieira da Silva Sousa Pereira. 1000062295

TECTAMAR � TECTOS FALSOS, DIVISÓRIAS,
ISOLAMENTOS DE INTERIORES E EXTERIORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 366/
990624; identificação de pessoa colectiva n.º 504452673; inscri-
ções n.os 6 e 7 e averbamento n.º 1; números e data das
apresentações: 3 e 4 e Of. 2/020221.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, cessou as
funções de gerente António Jorge Vieira Pinheiro, por renúncia, em
25 de Agosto de 2001, e que na mesma data foi nomeado gerente
João Orlando Vieira Pinheiro; foi efectuada a mudança de sede e,
em consequência, das alterações efectuadas o n.º 1, do artigo 1.º, o
n.º 1, do artigo 3.º e os n.os 2 e 3, do artigo 4.º do pacto social,
passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma TECTAMAR � Tectos Falsos,
Divisórias, Isolamentos de Interiores e Exteriores, L.da, tem a sua
sede na Avenida de Santo António, 81, freguesia de Ferreiros, con-
celho de Amares.

2 � [...]

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
9975,96 euros, dividido em três quotas: uma do valor nominal de
4987,98 euros, pertencente ao sócio António Jorge Vieira Pinhei-
ro, e duas, iguais, do valor nominal de 2493,99 euros, pertencentes
uma a cada um dos sócios, João Orlando Vieira Pinheiro e Paulo
Pinheiro Dias.

2 � [...]
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ARTIGO 4.º

1 � [...]
2 � Fica, desde já, nomeado gerente o novo sócio João Orlando

Vieira Pinheiro, mantendo-se na gerência o sócio António Jorge
Vieira Pinheiro.

3 � Para que a sociedade fique vinculada, em todos os seus actos
e contratos, são necessárias as assinaturas de dois gerentes.

4 � [...]
5 � [...]

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

Está conforme o original.

10 de Abril de 2002. � A Conservadora interina, Idalina Maria
Vieira da Silva Sousa Pereira. 1000062279

GRANOBARTE � GRANITOS DE OBRAS DE ARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 57/
791004; identificação de pessoa colectiva n.º 500914702; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 3/020227.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou um aumento e
redenominação do capital, tendo, em consequência, sido alterado o
pacto social no artigo 4.º, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
375 000 euros, dividido em quatro quotas, sendo uma de 150 000 euros,
pertencente ao sócio José Augusto Veloso Ribeiro; uma de
37 500 euros, pertencente ao sócio José Augusto Ribeiro, e duas, iguais,
de 93 750 euros, pertencentes uma a cada uma das sócias, Marta da
Paz Veloso Ribeiro e Rosa Maria Veloso Ribeiro Machado.

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

Está conforme o original.

9 de Abril de 2002. � A Conservadora interina, Idalina Maria
Vieira da Silva Sousa Pereira. 1000062284

SÓ NETO II � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 547/
020221; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/020221.

Certifico que Elias Chaves Neto e mulher, Maria Ermelinda
d�Oliveira Simões, casados sob o regime de comunhão de adquiri-
dos, constituíram a sociedade por quotas em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma SÓ NETO II � Imobiliária, L.da,
e tem a sua sede no Parque Industrial Monte Rabadas, freguesia de
Prozelo, concelho de Amares.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelhos limítrofes, bem como criar ou encer-
rar filiais ou qualquer outra forma de representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a compra e venda de bens imobi-
liários e a construção de edifícios para venda.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, dividido em duas quotas, iguais, do valor nominal de
25 000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante do capital social, então em vigor.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade e a sua representação, em
juízo e fora dele, activa e passivamente e com ou sem remunera-

ção, conforme for deliberado em assembleia geral, competem aos
gerentes.

2 � Fica, desde já, nomeada gerente a sócia Maria Ermelinda
d�Oliveira Simões.

3 � Para que a sociedade fique vinculada, em todos os seus actos
e contratos, é suficiente a assinatura de um gerente.

4 � Ficam incluídos nos poderes da gerência:
a) A compra e venda de veículos automóveis;
b) Celebrar contratos de leasing ou locação financeira.
5 � É expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade

em actos e contratos a ela estranhos, tais como fianças, abonações,
letras de favor e outros semelhantes.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a estranhos carece do consentimento da so-
ciedade, à qual é reservado o direito de preferência, em primeiro
lugar, cabendo este direito, em segundo lugar, aos sócios não
cedentes.

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.

ARTIGO 7.º

Por falecimento ou interdição de qualquer um dos sócios, a so-
ciedade não se dissolve, devendo os herdeiros do falecido nomear
um de entre si que a todos represente na sociedade, enquanto a
quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos seguin-
tes casos:

a) Acordo com o seu titular;
b) Penhora, arresto, falência ou insolvência do sócio titular;
c) Interdição ou inabilitação permanente do respectivo sócio.
2 � O valor da amortização será o que resultar da aprovação do

último balanço.
ARTIGO 9.º

As assembleias gerais, quando a lei não prescreva outros prazos
ou formalidades, serão convocadas por carta registada, com aviso
de recepção, dirigidas aos sócios, com a antecedência mínima de
15 dias, indicando sempre o assunto a tratar.

ARTIGO 10.º

A sociedade poderá adquirir participações em sociedades com
objecto diferente ou reguladas por leis especiais ou em agrupamen-
tos complementares de empresas.

Está conforme o original.

1 de Março de 2002. � A Conservadora interina, Idalina Maria
Vieira da Silva Sousa Pereira. 1000062282

MÁRIO COSTA & DUARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 365/
990525; identificação de pessoa colectiva n.º 503656763; averbamento
n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/020228.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou a alteração par-
cial do pacto, tendo, em consequência, sido alterado o artigo 1.º, o
qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Mário Costa & Duarte, L.da, e
tem a sua sede no lugar de Paredes, freguesia de Carrazedo, con-
celho de Amares.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá ser
transferida para qualquer outro local, do mesmo concelho ou para outro
concelho limítrofe, bem como criar ou encerrar agências ou sucursais.

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

Está conforme o original.

4 de Abril de 2002. � A Conservadora interina, Idalina Maria
Vieira da Silva Sousa Pereira. 1000062280
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EUROTRANSPORTE � TRANSPORTES RODOVIÁRIOS
DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 548/
020227; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/020227.

Certifico que Rui Francisco Soares Pinheiro, solteiro, e Alberto
Carlos Soares Pinheiro, casado com Alexandra Manuela Lima da
Costa, sob o regime de comunhão de adquiridos, constituíram a
sociedade por quotas em epígrafe, que se rege pelo seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma EUROTRANSPORTE � Trans-
portes Rodoviários de Mercadorias, L.da, e tem a sua sede no lugar
da Cova, habitação do lado direito, fracção A, freguesia de Rendufe,
concelho de Amares.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social, dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar ou encerrar
sucursais ou outras formas de representação, no território nacional
ou estrangeiro, sem necessidade do consentimento da assembleia
geral.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte rodoviário de
mercadorias.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
49 879,79 euros, dividido em duas quotas: uma do valor nominal de
29 927,87 euros, pertencente ao sócio Rui Francisco Soares Pinhei-
ro, e outra do valor nominal de 19 951,92 euros, pertencente ao
sócio Alberto Carlos Soares Pinheiro.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao dobro do capital social, então em vigor.

3 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que
ela carecer, os quais vencerão juros ou não, conforme for delibe-
rado.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade e a sua representação, em
juízo e fora dele, activa e passivamente, e com ou sem remunera-
ção, conforme for deliberado em assembleia geral, competem aos
gerentes.

2 � Ficam, desde já, nomeados gerentes ambos os sócios.
3 � Para que a sociedade fique vinculada, em todos os seus actos

e contratos, é necessária a intervenção de dois gerentes, salvo nos
actos de mero expediente, onde é suficiente a assinatura de um
gerente.

4 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Dar ou tomar de arrendamento quaisquer locais;
b) Dar ou tomar de trespasse quaisquer estabelecimentos;
c) Assinar contratos de leasing ou locação financeira.
5 � É expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade

em actos e contratos ao seu objecto social, designadamente em le-
tras de favor, fianças, abonações, cauções ou outros semelhantes,
sob pena de responderem pessoalmente pelos prejuízos que provo-
carem à sociedade e pelas obrigações assumidas para com terceiros.

ARTIGO 5.º

1 � É livre a cessão e divisão de quotas entre sócios.
2 � A cessão de quotas a estranhos carece do consentimento da

sociedade, à qual é reservado o direito de preferência, em primei-
ro lugar, cabendo este direito, em segundo lugar, aos sócios não
cedentes.

3 � O sócio cedente deve comunicar por escrito ao outro sócio
os elementos essenciais da cessão, nomeadamente o preço, condi-
ções de pagamento e identificação da pessoa do cessionário; re-
cebida esta comunicação o sócio não cedente deve comunicar por
escrito ao sócio cedente, no prazo de 15 dias, se presta o seu con-
sentimento à pretendida cessão ou se pretende preferir na mesma.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar a quota, ou parte da quota de
um dos sócios, nos seguintes casos:

a) Morte, interdição, falência ou insolvência do seu titular;
b) Arresto, arrolamento, penhora ou qualquer outro procedimen-

to cautelar ou administrativo;

c) Por acordo com o titular;
d) Cessão de quotas sem o consentimento dos outros sócios;
e) Violação grave dos direitos sociais pelo titular da quota.
2 � A quota será amortizada pelo seu valor segundo o último

balanço aprovado, a pagar em três prestações iguais com vencimen-
tos a seis e 18 meses após a fixação definitiva da contrapartida.

3 � Igual procedimento poderá ser adoptado em caso de divór-
cio ou separação de pessoas e bens de um sócio se a respectiva
quota for adjudicada em partilha ao cônjuge não sócio.

ARTIGO 7.º

No caso de falecimento ou interdição de qualquer dos sócios, se
a sociedade não optar pela amortização da quota, continuará com
os sobrevivos ou capazes e os herdeiros do falecido, ou interdito,
legalmente representado, devendo aqueles nomear um de entre si
que a todos represente, enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 8.º

No caso de dissolução da sociedade, todos os sócios serão liqui-
datários que entre si procederão à partilha e liquidação dos bens
sociais, conforme comum acordo; no entanto, e por falta daquele,
serão os referidos bens licitados verbalmente entre os sócios e ad-
judicados àquele que maiores vantagens oferecer.

ARTIGO 9.º

As assembleias para as quais a lei não preveja condições nem
prazos especiais, serão convocadas por meio de carta registada, com
aviso de recepção, com a antecedência mínima de 15 dias, dispensan-
do-se esta formalidade para os sócios que assinem as convocatórias.

ARTIGO 10.º

A sociedade poderá adquirir participações em sociedades com
objecto diferente ou reguladas por leis especiais e em agrupamen-
tos complementares de empresas.

Disposição transitória

Fica, desde já, gerência autorizada a proceder ao levantamento
total do capital social depositado, para pagamento do registo da
sociedade e da sua inscrição no registo Nacional de Pessoas Co-
lectivas, e para compra de bens de equipamento.

Pelo segundo e terceira outorgantes foi dito que a importância que
o segundo subscreveu, é dinheiro próprio dele, que levou para o
casal aquando do seu casamento, ficando por isso a sua quota a
constituir bem próprio, por sub-rogação.

Está conforme o original.

7 de Março de 2002. � A Conservadora interina, Idalina Maria
Vieira da Silva Sousa Pereira. 1000062276

CARPINTARIAS S. JOSÉ DE JOÃO AUGUSTO
CARVALHO DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 316/
980218; identificação de pessoa colectiva n.º 504083970; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 1/020204.

Certifico que foi efectuado um aumento de capital, de 400 000$
para 1 002 410$, e redenominação, tendo, em consequência, sido
alterado o artigo 3.º, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas, sendo uma de 3500 euros,
pertencente ao sócio João Augusto Carvalho da Silva, e outra de
1500 euros, pertencente à sócia Maria de Fátima da Silva Freitas.

2 � Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade nos ter-
mos e condições a estabelecer em assembleia geral.

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

Está conforme o original.

19 de Fevereiro de 2002. � A Conservadora interina, Idalina
Maria Vieira da Silva Sousa Pereira. 1000062257
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AMÂNDIO AGOSTINHO CARNEIRO � IMOBILIÁRIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 543/
020211; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/020211.

Certifico que Amândio Agostinho de Sá Carneiro, casado com
Cristina Oliveira da Costa Carneiro, sob o regime de comunhão de
adquiridos, constituiu a sociedade unipessoal por quotas em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Amândio Agostinho Carneiro �
Imobiliária, Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede no Centro Comer-
cial Cristal, loja 9, Avenida de Santo António, 37, freguesia de
Ferreiros, concelho de Amares.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de compra e ven-
da de bens imobiliários, e construção de edifícios para venda.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 50 000 euros, integralmente realizado em
dinheiro por ele sócio, em quota de igual valor.

ARTIGO 4.º

A representação e administração da sociedade cabe ao próprio
sócio.

ARTIGO 5.º

Entre o próprio sócio e a sociedade poderão ser celebrados quais-
quer contratos de aquisição, disposição e oneração de bens; desde
que necessários e inerentes à prossecução do objecto social, pela
forma escrita exigida por lei e de acordo com deliberação da pró-
pria, quando necessária.

Está conforme o original.

21 de Fevereiro de 2002. � A Conservadora interina, Idalina
Maria Vieira da Silva Sousa Pereira. 1000062254

JOSÉ MARIA ANTUNES DE MACEDO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 211/
930505; identificação de pessoa colectiva n.º 502980486; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 1/020227.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou um aumento de
capital, de 5000 € para 25 000 €, tendo, em consequência, sido
alterado o artigo 3.º do pacto social, o qual ficou com a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 25 000 euros, di-
vidido em cinco quotas, iguais, de 5000 euros cada, pertencente uma
a cada um dos sócios.

§ único. A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suple-
mentares de capital até ao montante global de 10 vezes o capital
social então em vigor, sendo o critério de repartição das prestações
entre os sócios, proporcional à quota de cada um no capital social.

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

Está conforme o original.

5 de Março de 2002. � A Conservadora interina, Idalina Maria
Vieira da Silva Sousa Pereira. 1000062252

MARIA ARMINDA DE OLIVEIRA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 63/
810113; identificação de pessoa colectiva n.º 501121692; inscri-
ções n.os 13, 14 e 15; números e data das apresentações: 8, 9 e
10/020204.

Certifico que foi efectuado um aumento de capital, de 8 000 000$
para 60 144 600$, e redenominação, tendo, em consequência, sido
alterado o artigo 3.º, o qual ficou com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
300 000 euros, e corresponde à soma de três quotas: uma de
78 000 euros e outra de 72 000 euros, pertencentes à sócia
MEDISERVIÇOS � Sociedade Gestora de Participações
Sociais, S. A., e uma de 150 000 euros, pertencente à sócia G.
Baptista Caldeira, L.da

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

Está conforme o original.

19 de Fevereiro de 2002. � A Conservadora interina, Idalina
Maria Vieira da Silva Sousa Pereira. 1000062249

TRANSPORTES A. C. A. F., L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 284/
970314; identificação de pessoa colectiva n.º 503837512; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 7/011227.

Certifico que foi efectuado um aumento de capital, de 2 000 000$
para 10 000 000$, tendo, em consequência, sido alterado o artigo 3.º,
o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado já em dinheiro, é
de 49 879,79 euros, e corresponde à soma de três quotas, sendo de
39 903,83 euros a quota pertencente ao sócio António Crispim
Almeida Freitas, e de 4987,98 euros a quota pertencente a cada um
dos sócios, António Araújo Fernandes e Ana Aurora de Almeida
Freitas.

2 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que
ela carecer nas condições de juro e reembolso acordados em
assembleia geral, bem como prestações suplementares até ao triplo
do mesmo repartidas proporcionalmente por todos os sócios em
função das suas funções.

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

Está conforme o original.

11 de Janeiro de 2002. � A Conservadora interina, Idalina Ma-
ria Vieira da Silva Sousa Pereira. 1000062244

MÁRMORES CENTRAIS DO MINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 162/
901109; identificação de pessoa colectiva n.º 502443413; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 5/020121.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou um aumento de
capital, de 100 000 000$ para 104 250 640$, e redenominação, ten-
do, em consequência, sido alterado o artigo 3.º do pacto social, o
qual ficou com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
520 000 euros, dividido em quatro quotas: uma no valor nominal de
312 000 euros, pertencente ao sócio Luís Rodrigues Leite; outra no
valor nominal de 104 000 euros, pertencente à sócia Elza Monteiro
Andrade Leite, e outras duas, iguais, do valor nominal de
52 000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios, Jorge Ma-
nuel Monteiro Leite e Gracinda da Conceição Monteiro Leite, cons-
tituindo a quota desta última, bem de natureza própria.

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

Está conforme o original.

27 de Fevereiro de 2002. � A Conservadora interina, Idalina
Maria Vieira da Silva Sousa Pereira. 1000062200
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FAFE

L. C. J. IMÓVEIS CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Lugar da Pena, Golães, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1449/
001102; identificação de pessoa colectiva n.º 505178516; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 16/010131.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi elevado
o capital para 50 000 €, após o reforço de 45 000 euros, subscrito
e realizado em dinheiro pelo seguinte modo: Albino Lopes da Costa
com 22 500 euros; Artur Jordão Pereira e Fernando Manuel Perei-
ra da Costa com 11 250 euros, cada um, tendo sido alterados o ar-
tigo 3.º e o n.º 2, do artigo 5.º, que ficaram com a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, e está dividido em três quotas, com os valores nomi-
nais, uma de 25 000 euros, do sócio Albino Lopes da Costa, e duas
de 12 500 euros, uma de cada um dos sócios, Artur Jordão Pereira
e Fernando Manuel Pereira da Costa.

ARTIGO 5.º

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

Está conforme.

3 de Abril de 2002. � A Ajudante, Hermínia Ana Gonçalves.
1000061316

POUSA E PINTA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Pousada, Silvares São Clemente, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1999/
020319; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 17/
020319.

Certifico que, entre António Augusto Oliveira Fernandes e
Anabela Duarte Miranda, casados em comunhão de adquiridos, foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Pousa e Pinta � Cons-
truções, L.da, tem a sua sede no lugar de Pousada, freguesia de Sil-
vares São Clemente, deste concelho de Fafe.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá ser
deslocada, dentro do mesmo concelho de Fafe ou para localidade
de outro concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção e reparação de edifícios.

ARTIGO 3.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 um dos sócios, António
Augusto Oliveira Fernandes e Anabela Duarte Miranda.

ARTIGO 4.º

1 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que
ela carecer, nas condições que forem deliberadas em assembleia
geral.

2 � A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementa-
res em numerário, até ao décuplo do capital social, nas condições de-
liberadas em assembleia geral e com o acordo unânime dos sócios.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, é exercida por ambos os sócios,
que, desde já, ficam designados gerentes.

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

ARTIGO 6.º

1 � É livre a cessão, total ou parcial, de quotas entre os sócios
ou para os seus descendentes.

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

ARTIGO 7.º

A sociedade não se dissolverá por morte ou interdição de qual-
quer dos sócios, continuando com o sobrevivo capaz e os herdei-
ros do falecido, devendo estes nomear entre si um que a todos re-
presente na sociedade, enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 8.º

A sociedade, por deliberação em assembleia geral, a realizar no
prazo de 90 dias contados do conhecimento do respectivo facto,
poderá proceder a amortização de qualquer quota, nos seguintes
quotas:

a) Acordo com o seu titular;
b) Penhora, arresto ou qualquer acto que implique a arrematação

ou a adjudicação de qualquer quota;
c) Partilha judicial ou extrajudicial de quota, na parte em que não

foi adjudicada ao seu titular;
d) Por infracção do sócio em outorgar a escritura da cessão, de-

pois dois sócios ou da sociedade terem declarado preferir na ces-
são, de harmonia com o n.º 2, do artigo 6.º deste contrato.

Está conforme.

3 de Março de 2002. � A Ajudante, Hermínia Ana Gonçalves.
1000061315

GILDAQUECIMENTO, L.DA

Sede: Rua de José Cardoso Vieira de Castro, 269,
rés-do-chão, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 2000/
020319; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 23/
020319.

Certifico que, entre Fernando Costa Leite e Maria Isabel
Rodrigues, casados em comunhão de adquiridos, foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma GILDAQUECIMENTO, L.da,
tem a sua sede na Rua de José Cardoso Vieira de Castro, 269,
rés-do-chão, em Fafe.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

A sociedade tem por objecto o comércio e instalação de artigos de
canalização, sanitários e climatização.

3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, no
montante de 2500 euros, cada uma, pertencentes uma a cada um dos
sócios.

2 � Por deliberação da assembleia geral poderão os sócios fa-
zer os suprimentos que a sociedade carecer, conforme for delibe-
rado em assembleia geral.

4.º

1 � A gerência da sociedade fica afecta a ambos os sócios, que,
desde já, são nomeados gerentes.

2 � Para validamente obrigar e representar a sociedade, nos seus
actos e contratos, é suficiente a assinatura de um dos gerentes.

3 � Consideram-se incluídos nos poderes de gerência a compra
e venda de veículos automóveis.

5.º

A divisão e cessão de quotas é livre entre os sócios; contudo a
favor de estranhos, depende do consentimento da sociedade, gozan-
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do esta em primeiro e os restantes sócios não cedentes em segun-
do lugar, do direito de preferência, na respectiva aquisição.

6.º

Poderão ser exigidas ao sócio prestações suplementares até ao
montante de 20 000 euros.

Está conforme.

3 de Março de 2002. � A Ajudante, Hermínia Ana Gonçalves.
1000061314

CALFAF � CALÇADOS, L.DA

Sede: Bugio, Silvares São Martinho

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 921/
950105; identificação de pessoa colectiva n.º 503324221; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 11/020320.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi deposita-
da a acta onde consta que o capital foi redenominado para euros,
com aumento do capital subscrito em dinheiro, no valor de
502 410$, tendo sido alterado o artigo 3.º do contrato, que ficou
com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros, e
corresponde à soma de duas quotas de 2500 €, cada uma, perten-
centes aos sócios Jorge Moreira de Freitas e Rosa Maria da Cunha
Martins.

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

Está conforme.

3 de Abril de 2002. � A Ajudante, Hermínia Ana Gonçalves.
1000061312

ROGÉRIO & MÁRCIO GONÇALVES, L.DA

Sede: Berão, Ribeiros, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1998/
020319; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/020319.

Certifico que, entre Márcio Manuel Oliveira Gonçalves e Rogé-
rio Martinho Oliveira Gonçalves, solteiros, maiores, foi constituí-
da a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Rogério & Márcio Gonçal-
ves, L.da, tem a sua sede no lugar de Berão, freguesia de Ribeiros,
deste concelho de Fafe.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá ser
deslocada, dentro do concelho de Fafe ou para localidade de outro
concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o exercício da actividade de
calceteiros.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, iguais, de
2500 euros, uma de cada um dos sócios, Márcio Manuel Oliveira
Gonçalves e Rogério Martinho Oliveira Gonçalves.

ARTIGO 4.º

1 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que
ela carecer, nas condições que forem deliberadas em assembleia
geral.

2 � A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplemen-
tares em numerário, até ao décuplo do capital social, nas condições
deliberadas em assembleia geral e com o acordo unânime dos só-
cios.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, é exercida por ambos os sócios, que
ficam designados gerentes.

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

ARTIGO 6.º

1 � É livre a cessão de quotas entre os sócios ou para os seus
descendentes.

2 � A cessão de quotas a favor de estranhos depende do con-
sentimento da sociedade e dos sócios não cedentes, os quais terão
direito de preferência.

Está conforme.

3 de Março de 2002. � A Ajudante, Hermínia Ana Gonçalves.
1000061310

CONSTRUÇÕES MARIVANI, L.DA

Sede: Urbanização Santo António, Serafão, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1997/
020319; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/020319.

Certifico que, entre Maria da Caridade Martins Alves e Valdemar
da Cunha Alves, casados em comunhão de adquiridos, foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Construções Marivani, L.da, tem
a sua sede na Urbanização Santo António, na freguesia de Serafão,
deste concelho de Fafe.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá ser
deslocada, dentro do concelho de Fafe ou para localidade de outro
concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto construções de edifícios.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, iguais, de
2500 euros, uma de cada um dos sócios, Maria da Caridade Martins
Alves e Valdemar da Cunha Alves.

ARTIGO 4.º

1 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que
ela carecer, nas condições que forem deliberadas em assembleia
geral.

2 � A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplemen-
tares em numerário, até ao décuplo do capital social, nas condições
deliberadas em assembleia geral e com o acordo unânime dos só-
cios.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, é exercida por ambos os sócios, que
ficam designados gerentes.

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

ARTIGO 6.º

1 � A cessão de quotas a favor de estranhos depende do con-
sentimento da sociedade e dos sócios não cedentes, os quais terão
direito de preferência.

Declararam ainda os outorgantes que a gerência fica, desde já,
autorizada a levantar o capital social depositado, para a instalação
da sociedade e para fazer da às despesas com a constituição e re-
gisto da mesma.

Está conforme.

3 de Março de 2002. � A Ajudante, Hermínia Ana Gonçalves.
1000061308
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CAFÉ BRASIL DE OLIVEIRA PINTO & COSTA, L.DA

Sede: Avenida do Brasil, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 662/
910527; identificação de pessoa colectiva n.º 502561181; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 2/020318.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi deposita-
da a acta onde consta que o capital foi redenominado para euros,
com aumento do capital subscrito em dinheiro, no valor de
602 410$, tendo sido alterado o artigo 3.º do contrato, que ficou
com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros, e
corresponde à soma de duas quotas, sendo uma de 3500 €, perten-
cente ao sócio João Carlos Oliveira Pinto, e outra de 1500 €, per-
tencente à sócia Maria Laura Lopes Ribeiro.

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

Está conforme.

3 de Abril de 2002. � A Ajudante, Hermínia Ana Gonçalves.
1000061304

ANDILISO � GESSOS, L.DA

Sede: Pica de Além, São Gens, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 2003/
020322; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/020322.

Certifico que, entre António da Cunha Gonçalves, casado com
Maria da Graça Teixeira Basto, em comunhão de adquiridos, e Dinis
da Cunha Gonçalves, casado com Muriel Marie Schneider, em co-
munhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, que
se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ANDILISO � Gessos, L.da, tem
a sua sede no lugar de Pica de Além, freguesia de São Gens, deste
concelho de Fafe.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá ser
deslocada, dentro do concelho de Fafe ou para localidade de outro
concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto comércio e aplicação de gessos e
similares, obras de acabamento de construção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, iguais, de
2500 euros, uma de cada um dos sócios, António da Cunha Gon-
çalves e Dinis da Cunha Gonçalves.

ARTIGO 4.º

1 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que
ela carecer, nas condições que forem deliberadas em assembleia
geral.

2 � A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementa-
res em numerário, até ao décuplo do capital social, nas condições de-
liberadas em assembleia geral e com o acordo unânime dos sócios.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, é exercida por ambos os sócios, que
ficam designados gerentes.

2 � Em assembleia geral poderão ser designados outros geren-
tes, sócios ou não.

3 � A sociedade obriga-se é com as assinaturas conjuntas de dois
gerentes.

ARTIGO 6.º

1 � É livre a cessão de quotas ente os sócios ou para os seus
descendente.

2 � A cessão de quotas a favor de estranhos depende do con-
sentimento da sociedade e dos sócios não cedentes, os quais terão
direito de preferência.

Está conforme.

4 de Abril de 2002. � A Ajudante, Hermínia Ana Gonçalves.
1000061302

ANTUNES & IRMÃO, L.DA

Sede: Rua de São Crisóstomo, 18, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 444/
020322; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 13/
020322.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi deposita-
da a acta onde consta que o capital foi redenominado para euros, com
aumento do capital subscrito em dinheiro, no valor de 602 410$, pelos
sócios na proporção das suas quotas, tendo sido alterado o artigo 3.º
do contrato, que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 €, dividido por três quotas: uma de 1670 €, pertencente ao
sócio José Fernandes Antunes; outra de 1665 €, pertencente ao
sócio Júlio Fernandes Antunes, e uma de 1665 €, pertencente ao
sócio António Fernandes Antunes.

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

Está conforme.

4 de Abril de 2002. � A Ajudante, Hermínia Ana Gonçalves.
1000061299

PÓVOA DE LANHOSO

GONÇALVES, PINTO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Póvoa de Lanhoso. Matrí-
cula n.º 57/780411; identificação de pessoa colectiva
n.º 500750319; inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 7/
021228.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi regis-
tada a redenominação com aumento de capital e alteração parcial
do contrato, tendo, em consequência, o artigo 3.º, ficando com a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, já integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de quatro quotas: uma de
2000 euros, pertencente à herança indivisa de José António Gon-
çalves; uma de 2000 euros, pertencente a Ana Maria Gomes Perei-
ra Pinto; uma de 500 euros, pertencente a Avelino António Pinto
Gonçalves, e uma de 500 euros, pertencente a Rosa Maria Pinto
Gonçalves.

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

Está conforme o original.

25 de Março de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria do Rosá-
rio Ribeiro Barroso. 1000060514

ESTAMPAVE � ESTAMPARIA E CONFECÇÕES DO AVE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Póvoa de Lanhoso. Matrí-
cula n.º 127/880321; identificação de pessoa colectiva
n.º 501963057; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 47/
011228.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi regis-
tada a redenominação com aumento de capital e alteração parcial
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do contrato, tendo, em consequência, o artigo 4.º, ficando com a
seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, já integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de três quotas, sendo uma de
2000 euros, do sócio Manuel da Silva Rodrigues, e duas, iguais, de
1500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios, Luísa Ferreira
Vaz da Silva Lameiras e Francisco Joaquim Borges Ferreira.

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

Está conforme o original.

25 de Março de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria do Rosá-
rio Ribeiro Barroso. 1000060513

IRMÃOS NOGUEIRA & CASTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Póvoa de Lanhoso. Matrí-
cula n.º 500/001004; identificação de pessoa colectiva
n.º 505124742; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 10/
011228.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi regis-
tada a redenominação com aumento de capital e alteração parcial
do contrato, tendo, em consequência, o artigo 3.º, ficando com a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, totalmente realizado, é de 5013 euros di-
vidido em três quotas, iguais, do valor nominal de 1671 euros, per-
tencentes uma a cada um dos sócios.

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplemen-
tares de capital até montante global igual ao dobro do capital so-
cial existente à data da deliberação.

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

Está conforme o original.

25 de Março de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria do Rosá-
rio Ribeiro Barroso. 1000060512

CONSTRUÇÕES COELHO & PIRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Póvoa de Lanhoso. Matrícula
n.º 376/970902; identificação de pessoa colectiva n.º 503969346;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 11/011226.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi regis-
tada a redenominação com aumento de capital e alteração parcial
do contrato, tendo, em consequência, o artigo 3.º, ficando com a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 € e corresponde à soma de duas quotas dos sócios do seguinte
modo: Manuel Eusébio Vieira Coelho, uma quota no valor nomi-
nal de 2500 €, e Agostinho Pires Tinoco, uma quota no valor no-
minal de 2500 €.

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

Está conforme o original.

28 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria do
Rosário Ribeiro Barroso. 1000060511

SOCIPÓVOA � SOCIEDADE COMERCIAL DE MOTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Póvoa de Lanhoso. Matrí-
cula n.º 294/950322; identificação de pessoa colectiva
n.º 503389072; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 12/
011226.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi regis-
tada a redenominação com aumento de capital e alteração parcial
do contrato, tendo, em consequência, o artigo 3.º, ficando com a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 € e corresponde à soma de duas quotas dos sócios do seguinte
modo: Domingos Machado Lopes Gomes, uma quota no valor no-
minal de 4000 €, e Ana Pinto da Silva Gomes, uma quota no va-
lor nominal de 1000 €.

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

Está conforme o original.

28 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria do
Rosário Ribeiro Barroso. 1000060507

TRANSPORTES GERAMINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Póvoa de Lanhoso. Matrí-
cula n.º 443/990920; identificação de pessoa colectiva
n.º 504394126; averbamento à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2;
números e data das apresentações: 9 e 10/020314.

Certifico que foi efectuado o registo de cessação de funções de
gerente de Casimiro Macedo da Silva, por renúncia, datada de 1 de
Março de 2001.

Mais certifico que foi efectuado o registo da nomeação de ge-
rente de Carlos Manuel Fernandes da Silva, casado.

Está conforme o original.

20 de Março de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria do Rosá-
rio Ribeiro Barroso. 1000060505

IRMÃOS TINOCO & ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Póvoa de Lanhoso. Matrí-
cula n.º 503/001106; identificação de pessoa colectiva
n.º 504866060; averbamento à inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: 6/020318.

Certifico que foi efectuado o registo de cessação de funções de
gerente de António Jorge Leite Tinoco, por renúncia, datada de 3 de
Outubro de 2001.

20 de Março de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria do Rosá-
rio Ribeiro Barroso. 1000060503

IMOBILIÁRIA FAMICAST, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Póvoa de Lanhoso. Matrí-
cula n.º 635/011126; identificação de pessoa colectiva
n.º 504167448; inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 3/
020204.

Certifico que foi efectuado o registo de nomeação do conselho
de administração: José Alexandre Nunes Vidal Pinheiro, casado,
presidente; José Pedro Vidal Pinheiro da Silva Castro, solteiro,
maior, e David Alexandre Castro Vidal Pinheiro, solteiro, maior.

Data: 10 de Dezembro de 2001.

9 de Abril de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria do Rosário
Ribeiro Barroso. 1000060500

IRMÃOS VELOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Póvoa de Lanhoso. Matrí-
cula n.º 31/760209; identificação de pessoa colectiva
n.º 500442673; data da apresentação: 011220.
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Certifico que foi efectuado, na pasta respectiva, o depósito dos
documentos de prestação de contas, relativas ao exercício do ano
de 1999, referentes à sociedade em epígrafe.

25 de Março de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria do Rosá-
rio Ribeiro Barroso. 1000060499

C & V � CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Póvoa de Lanhoso. Matrí-
cula n.º 326/960430; identificação de pessoa colectiva
n.º 502359269; data da apresentação: 011203.

Certifico que foi efectuado, na pasta respectiva, o depósito dos
documentos de prestação de contas, relativas ao exercício do ano
de 1999, referentes à sociedade em epígrafe.

25 de Março de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria do Rosá-
rio Ribeiro Barroso. 1000060496

VIEIRA DO MINHO

AUTO RIBEIRO & MENDES � REPARAÇÃO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Lugar das Pontes, freguesia de Ventosa,
concelho de Vieira do Minho

Conservatória do Registo Comercial de Vieira do Minho. Matrícula n.º 278/
020408; identificação de pessoa colectiva n.º 506093930 (provisório);
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/020408.

Certifico que, entre Raul José Barbosa Ribeiro, casado com Maria
Custódia Carvalho Vieira, em comunhão de adquiridos, residentes
no lugar de Fornelos, Louredo, Vieira do Minho, e Paulo Sérgio
Mendes Ribeiro, solteiro, maior, residente no lugar de Loureiro, Eira
Vedra, Vieira do Minho, foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelo contrato constante dos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Auto Ribeiro & Mendes �
Reparação de Automóveis, L.da, e tem a sua sede no lugar das Pon-
tes, freguesia de Ventosa, concelho de Vieira do Minho.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social, dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste na manutenção e repara-
ção de veículos automóveis. Comércio de peças e acessórios para
os referidos veículos.

2 � A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades,
inclusive como sócia de responsabilidade ilimitada, independente-
mente do respectivo objecto.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, confor-
me for deliberado em assembleia geral, bem como a sua represen-
tação, cabem a ambos os sócios que, desde já, ficam nomeados
gerentes.

2 � Para vincular a sociedade, em todos os seus actos e contra-
tos, é necessária a intervenção de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

Carece do consentimento da sociedade a cessão de quotas a não
sócios.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos seguintes casos:
a) Acordo com o seu titular;
b) Penhora, arresto ou arrolamento e ainda quando, por qualquer

motivo, tenha de proceder-se à sua arrematação, adjudicação ou
venda em processo judicial, administrativo ou fiscal;

c) Falência, interdição ou insolvência do respectivo titular;
d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

1 � Os representantes de quota em situação de indivisão here-
ditária ou de contitularidade poderão nomear um de entre si ou um
estranho que a todos represente na sociedade.

2 � Falecendo um sócio é conferido aos seus herdeiros o direi-
to de se afastarem da sociedade, exigindo a amortização da quota
do falecido.

Está conforme o original.

11 de Abril de 2002. � A Conservadora, (Assinatura ilegível.)
1000061966

SERRALHARIA JAVIEIRA � UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Lugar de Sapinhos, freguesia de Cantelães,
concelho de Vieira do Minho

Conservatória do Registo Comercial de Vieira do Minho. Matrícula
n.º 277/020408; identificação de pessoa colectiva
n.º 505941406 (provisório); inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 4/020408.

Certifico que, por Jaime António Teixeira Vieira, casado com
Ana Cristina Rebelo Coutinho, na comunhão de adquiridos, residen-
te no lugar de Sapinhos, freguesia de Cantelães, concelho de Vieira
do Minho, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
contrato constante dos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Serralharia Javieira � Unipes-
soal, L.da, e tem a sua sede no lugar de Sapinhos, freguesia de
Cantelães, concelho de Vieira do Minho.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a fabricação de produtos forjados,
estampados e laminados.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros sendo titular da sua totalidade o sócio único.

ARTIGO 4.º

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

2 � A sociedade fica obrigada com a assinatura do gerente.
3 � Ficam incluídos nos poderes da gerência a compra e venda

de veículos automóveis.

ARTIGO 5.º

É autorizada a celebração de negócios entre a sócia única e a
sociedade, mas os negócios jurídicos celebrados devem servir a
prossecução do objecto da sociedade, obedecer à forma legalmen-
te prescrita e, em todos os casos devem observar a forma escrita.

ARTIGO 6.º

Poderão ser exigidas ao sócio prestações suplementares até ao
quádruplo do capital social.

Está conforme o original.

12 de Abril de 2002. � A Conservadora, (Assinatura ilegível.)
1000061880

ARMÉNIO MACEDO DOS SANTOS, L.DA

Sede: Lugar de Pepim, freguesia de Tabuaças,
concelho de Vieira do Minho

Conservatória do Registo Comercial de Vieira do Minho. Matrícula
n.º 80/900517; identificação de pessoa colectiva n.º 502345853;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 5/020408.
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Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi lavra-
do o registo de dissolução e encerramento da liquidação, tendo as
contas sido aprovadas em 31 de Dezembro de 1993.

Está conforme o original.

11 de Abril de 2002. � A Conservadora, (Assinatura ilegível.)
1000061858

VILA VERDE

GRÁFICA VILA VERDENSE � ARTES GRÁFICAS, L.DA

Sede: Lugar de Coimbra, Barbudo, Vila Verde

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula
n.º 1059/020131; identificação de pessoa colectiva n.º 505865548;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/020131.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, ente José
Soares Teixeira e Celeste de Ascensão Martins Bastos Teixeira, a
qual se rege pelo contrato do teor seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Gráfica Vila Verdense � Artes
Gráficas, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sede da sociedade é no lugar de Coimbra, freguesia de
Barbudo, concelho de Vila Verde.

2 � A gerência poderá, não carecendo da prévia deliberação dos
sócios, deslocar a sede social para outro local dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar sucursais,
agências, delegações, ou outras formas locais de representação, no
território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade consiste nas actividades de impressão,
composição e outras preparações de impressão, encadernação e
acabamento.

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma no
valor nominal de 30 000 euros, pertencente ao sócio José Soares
Teixeira, e a outra no valor nominal de 20 000 euros, pertencente
à sócia Celeste da Ascensão Martins Bastos Teixeira.

2 � A entrada de cada sócio encontra-se realizada em dinheiro,
quanto a metade, devendo a restante metade ser realizada, também
em numerário, até ao dia 18 de Janeiro de 2004.

ARTIGO 5.º

Os sócios podem deliberar que lhes sejam exigidas prestações
suplementares até ao montante global de 50 000 euros.

ARTIGO 6.º

A divisão e cessão de quota, quando a favor de outras pessoas
que não os sócios, carece do consentimento da sociedade, confe-
rindo a esta, em primeiro lugar, e aos sócios não cedentes, em se-
gundo lugar, o direito de preferência na respectiva aquisição.

ARTIGO 7.º

É permitida a amortização de quotas pela sociedade, nos seguintes
casos:

a) Insolvência ou falência do respectivo titular;
b) Penhora, arresto ou arrolamento da quota;
c) Quando o sócio pratique actos em prejuízo dos interesses so-

ciais.
ARTIGO 8.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me vier a ser deliberado em assembleia geral, é exercida pelos
gerentes em cada momento nomeados.

2 � A sociedade fica vinculada pela intervenção de um gerente.
3 � Ficam, desde já, nomeados gerentes ambos os sócios.

Está conforme o original.

8 de Abril de 2002. � A Conservadora, Maria José Magalhães
da Silva. 1000061077

KOTS � IMOBILIÁRIA, S. A.

Sede: Rua de 1.º de Maio, 33, 1.º, direito, Vila Verde

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula
n.º 574/971027; identificação de pessoa colectiva n.º 504051628;
averbamento 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 12/011214.

Certifico, relativamente à sociedade em epígrafe, que por deli-
beração de 22 de Agosto de 2001, foram reconduzidos o conselho
de administração e o fiscal único, para o quadriénio de 2001/2004.

26 de Março de 2002. � A Conservadora, Maria José Magalhães
da Silva. 1000056835

BRAGANÇA
BRAGANÇA

CONSTRUÇÕES ALGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 730/
930617; identificação de pessoa colectiva n.º 503010464; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 20/020409.

Certifico que a sociedade acima referenciada procedeu à altera-
ção do seu pacto social, ficando alterado nos termos seguintes:

ARTIGO 2.º

§ único. A sociedade poderá subscrever, adquirir, alienar ou
onerar participações no capital social de outras sociedades, seja qual
for o seu objecto social, bem como decidir da participação em so-
ciedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos comple-
mentares de empresas.

ARTIGO 3.º

§ único. Podem ser feitos suprimentos à sociedade, nos termos e
condições a acordar em assembleia geral, bem como os sócios po-
derão deliberar que lhes sejam exigidas prestações suplementares
de capital, até 10 vezes o capital social, a efectuar na
proporcionalidade das suas quotas.

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

9 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000062159

CARVALHO E LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 333/
810924; identificação de pessoa colectiva n.º 501197141; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 13/020405.

Certifico que a sociedade acima referenciada procedeu à altera-
ção do seu pacto social, ficando alterado nos termos seguintes:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
104 747,56 euros, dividido em duas quotas, iguais, no valor nomi-
nal de 52 373,78 euros, cada uma delas, pertencente a cada um dos
sócios, Gilberto José Carvalho e Miquelina da Nazaré Lopes.

ARTIGO 7.º

1 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital, até ao montante global de 103 000 euros.

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

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

5 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000062158
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VELEDA & DELGADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 1425/
020409; identificação de pessoa colectiva n.º 506042413 (provisório);
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 18/020409.

Certifico que, entre Manuel António Delgado, casado com Isa-
bel Maria Veleda, na comunhão geral, e, Isabel Maria Veleda, ca-
sada com Manuel António Delgado, na comunhão de geral, foi
constituída uma sociedade por quotas, que se rege nos termos se-
guintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Veleda & Delgado, L.da, e tem
a sua sede na Rua de 5 de Outubro, 38, rés-do-chão, freguesia da
Sé, concelho de Bragança.

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

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

4 � A sociedade poderá adquirir livremente participações nou-
tras sociedades, mesmo que estas tenham objecto diverso do seu e
integrar agrupamentos complementares de empresas, constituir as-
sociações em participação e consórcio.

2.º

A sociedade tem por objecto o comércio a retalho e reparação
de electrodomésticos.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, iguais, no valor
nominal de 2500 euros, cada uma delas, pertencente a cada um dos
sócios, Manuel António Delgado e Isabel Maria Veleda.

4.º

1 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante de 5000 euros.

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

5.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, confor-
me for deliberado em assembleia geral, pertence a dois gerentes,
sócios ou não, ficando desde já nomeados gerentes os sócios Ma-
nuel António Delgado e Isabel Maria Veleda.

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

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

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

6.º

A divisão e cessão de quotas, no todo ou em parte, é livremente
permitida entre sócios; na cessão de quotas a estranhos, tem direi-
to de preferência a sociedade, em primeiro lugar, e os sócios não
cedentes, em segundo lugar.

7.º

1 � A sociedade pode amortizar qualquer quota, nos casos se-
guintes:

a) Com o consentimento do seu titular;
b) Por falência, insolvência, morte ou interdição do sócio titu-

lar;
c) Quando a quota for arrestada, arrolada, penhorada ou, em

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

recer ou não se fizer representar em nenhuma assembleia geral.
2 � A quota amortizada, figurará no balanço como tal e, poste-

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

9 de Abril de 2002. � A Conservadora, (Assinatura ilegível.)
1000062157

LUÍS PERDIGÃO, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula
n.º 1427/020410; identificação de pessoa colectiva n.º 505635461;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/020410.

Certifico que Luís David Perdigão Ferreira, solteiro, maior, cons-
titui uma sociedade unipessoal, que se rege nos termos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Luís Perdigão, Sociedade Unipes-
soal, L.da, tem a sua sede na Avenida de Sá Carneiro, 85, 6.º, es-
querdo, freguesia da Sé, concelho de Bragança.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede pode ser
deslocada para outro local, dentro do concelho de Bragança ou para
concelho limítrofe e, bem assim, poderá a gerência abrir sucursais,
filiais, agências ou outras formas de representação local.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na compra e venda de produtos
vegetais; restaurante de produtos vegetais; actividades de prepara-
ção e venda para consumo de refeições.

ARTIGO 3.º

O capital social, em dinheiro, é do montante de 5000 euros, re-
presentado por uma quota, de igual valor nominal, pertencente ao
único sócio Luís David Perdigão Ferreira.

ARTIGO 4.º

O sócio pode fazer suprimentos à sociedade, nos termos e con-
dições que entender. Podem ser exigidas ao sócio prestações suple-
mentares ao capital, até ao quíntuplo do capital social.

ARTIGO 5.º

A administração da sociedade e a sua representação, em juízo e fora
dele, activa e passivamente, competem ao sócio Luís David perdigão
Ferreira, que, neste acto, é designado gerente, sendo suficiente a sua
assinatura para vincular e obrigar a sociedade, em todos os seus actos
e contratos.

ARTIGO 6.º

No caso de falecimento, interdição ou inabilitação do sócio, a
sociedade continuará com os herdeiros do falecido, do interdito ou
inabilitado, que designarão um de entre si que a todos represente
na sociedade, enquanto a quota se mantiver indivisa.

10 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 1000062156

BACAGEL � COMÉRCIO DE BACALHAU E CONGELADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula
n.º 1142/981126; identificação de pessoa colectiva n.º 504274120;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 1/020410.

Certifico que a sociedade acima referenciada, se encontra dissol-
vida e encerrada a sua liquidação, tendo sido aprovadas as contas
em 10 de Janeiro de 2002.

Está conforme o original.

10 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Luísa Josefa Belo
Pinto. 1000062155

CONSTRUÇÕES NOGUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula
n.º 1426/020410; identificação de pessoa colectiva n.º 506082997;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/020410.

Certifico que entre José Luís Martins Morais, casado com Isilda
da Conceição Gomes, na comunhão de adquiridos e João Cláudio
Araújo de Lima, solteiro, maior e Antero dos Anjos, divorciado
constituem uma sociedade por quotas que se rege nos termos se-
guintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Construções Nogueira, L.da, e
tem a sua sede na Rua da Escola Velha, freguesia de Nogueira,
concelho de Bragança.
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2 � Por deliberação da gerência, a sede poderá ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

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

4 � A sociedade poderá adquirir livremente participações nou-
tras sociedades, mesmo que estas tenham objecto diverso do seu e
integrar agrupamentos complementares de empresas, constituir as-
sociações em participação e consórcio.

2.º

A sociedade tem por objecto construção civil.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de três quotas, duas iguais, no
valor nominal de 1666 euros e 67 cêntimos, cada uma delas perten-
cente a cada um dos sócios, José Luís Martins Morais e João Cláu-
dio Araújo de Lima e outra no valor nominal de 1666 euros e
66 cêntimos, pertencente ao sócio Antero dos Anjos.

4.º

1 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até 20 vezes o capital social.

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

5.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não confor-
me for deliberado em assembleia geral, pertence a três gerentes,
sócios ou não, ficando desde já designados gerentes, os sócios, José
Luís Martins Morais, João Cláudio Araújo de Lima e Antero dos
Anjos.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura conjunta de dois
gerentes.

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

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

6.º

1 � A transmissão de quotas ou de parte de quotas a não sócios
depende do consentimento prévio da sociedade, gozando então os
sócios não cedentes, nas concessões onerosas, do direito de prefe-
rência.

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

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

7.º

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

a) Com o consentimento do seu titular;
b) Por falência, insolvência, morte ou interdição do sócio titu-

lar;
c) Se o respectivo titular a ceder em infracção ao disposto na

cláusula 6.ª;
d) Quando a quota for arrestada, arrolada, penhorada ou, em

geral, apreendida judicial ou administrativamente;
e) Se o seu titular, durante dois anos consecutivos, não compa-

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

do n.º 1, será igual ao valor nominal da quota amortizada.
3 � A quota amortizada, figurará no balanço como tal e, poste-

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

Está conforme o original.

10 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Luísa Josefa Belo
Pinto. 1000062154

TRANSPORTES LEONEL VAZ � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula
n.º 1359/011023; identificação de pessoa colectiva n.º 505669331;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 5/020408.

Certifico que o pacto da sociedade unipessoal acima referenciada,
foi alterado nos termos seguintes:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
50 000 euros e corresponde a uma única quota, pertencente  ao sócio
Leonel dos Anjos Vaz.

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

Está conforme o original.

8 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Luísa Josefa Belo
Pinto. 1000062153

E. T. E. � EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES
E ELECTRICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 493/
881010; identificação de pessoa colectiva n.º 502047097; inscri-
ção n.º 23; número e data da apresentação: 12/020409.

Certifico que o pacto da sociedade acima referenciada, foi alte-
rado nos termos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma E. T. E. � Empresa de Telecomu-
nicações e Electricidade, L.da, tem a sua sede em Bragança, na Rua
Emídio Navarro, 37, Loja L.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede poderá ser
deslocada para outro local do concelho de Bragança, ou para con-
celho limítrofe.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, em dinheiro, no mon-
tante de 20 000 000$, encontra-se representado por sete quotas,
sendo uma do valor nominal de 2 000 000$, pertencente ao sócio,
José Baptista Rodrigues; outra do valor nominal de 1 950 000$, per-
tencente ao sócio, José Carlos Correia Mota de Andrade; outra de
50 000$, pertencente ao sócio, Fernando Pinho de Sousa; outra do
valor nominal de 1 037 500$; e, três iguais, do valor nominal de
4 987 500$, pertencente à sócia, Maria Cândida Alves Lopes.

ARTIGO 4.º

A gerência social, a administração e representação da sociedade,
em juízo e fora dele, activa e passivamente, competem a dois ge-
rentes, ficando, desde já, designados, os sócios, José Baptista
Rodrigues e Maria Cândida Alves Lopes.

§ único. Para vincular e obrigar a sociedade, em todos os seus
actos e contratos, é obrigatória, a assinatura, em conjunto, dos dois
gerentes, com excepção, dos actos de mero expediente, que pode-
rão ser assinados por qualquer um dos gerentes.

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

Está conforme o original.

9 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Luísa Josefa Belo
Pinto. 1000062152

MARIA RITA TORRÃO REGO � RESTAURANTE TÍPICO, EIRL

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 7/
980717; identificação de pessoa colectiva n.º 803542097; data da
apresentação: 020411.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na respectiva pasta os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

11 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Luísa Josefa Belo
Pinto. 1000062151
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LUÍS, DINIS & ALFREDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula
n.º 1428/020411; identificação de pessoa colectiva n.º 506104460;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/020410.

Certifico que entre Luís António Ferreira Gonçalves, solteiro,
maior; Dinis João dos Santos, casado com Maria de Lurdes Alves,
comunhão de adquiridos e Alfredo Nogueira da Silva, casado com
Paula Cristina Alves dos Santos Silva, constituem uma sociedade
por quotas que se rege nos termos seguintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Luís, Dinis & Alfredo, L.da, e
tem a sua sede no Bairro do Sol, Rua de Luanda, 18, freguesia da
Sé, concelho de Bragança.

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

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

4 � A sociedade poderá adquirir livremente participações nou-
tras sociedades, mesmo que estas tenham objecto diverso do seu e
integrar agrupamentos complementares de empresas, constituir
associações em participação e consórcio.

2.º

A sociedade tem por objecto construção civil, textos falsos, di-
visórias e decorações.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5100 euros, e corresponde à soma de três quotas iguais, no valor
nominal de 1700 euros, cada uma delas, pertencente a cada um dos
sócios, Luís António Ferreira Gonçalves, Dinis João dos Santos e
Alfredo Nogueira da Silva.

4.º

1 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante de 5000 euros.

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

5.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não confor-
me for deliberado em assembleia geral, pertence a três gerentes,
sócios ou não, ficando desde já designados gerentes, os sócios Luís
António Ferreira Gonçalves, Dinis João dos Santos e Alfredo No-
gueira da Silva.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura conjunta do sócio
Dinis João dos Santos e de qualquer outro gerente.

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

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

6.º

1 � A transmissão de quotas ou de parte de quotas a não sócios
depende do consentimento prévio da sociedade, gozando então os
sócios não cedentes, nas concessões onerosas, do direito de prefe-
rência.

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

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

7.º

1 � A sociedade pode amortizar qualquer quota nos casos se-
guintes:

a) Com o consentimento do seu titular;
b) Por falência, insolvência, morte ou interdição do sócio titu-

lar;
c) Se o respectivo titular a ceder em infracção ao disposto na

cláusula 6.ª;

d) Quando a quota for arrestada, arrolada, penhorada ou, em
geral, apreendida judicial ou administrativamente;

e) Se o seu titular, durante dois anos consecutivos, não compa-
recer ou não se fizer representar em nenhuma assembleia geral.

2 � A contrapartida da amortização, no caso previsto na alínea c)
do n.º 1, será igual ao valor nominal da quota amortizada.

3 � A quota amortizada, figurará no balanço como tal e, poste-
riormente, por deliberação dos sócios, poderão, em sua substitui-
ção, ser criadas uma ou várias quotas destinadas a ser alienadas a
um ou a alguns sócios ou a terceiros.

Está conforme o original.

11 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Luísa Josefa Belo
Pinto. 1000062150

CARRAZEDA DE ANSIÃES

FRUTAS DA AVELEIRA � COMÉRCIO E PRODUÇÃO
DE PRODUTOS AGRÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Carrazeda de Ansiães. Matrí-
cula n.º 79/980305; identificação de pessoa colectiva n.º 504082280;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 7/020327.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu:
Ao aumento de capital para 5000 euros, após o reforço de 2410$,

em dinheiro, subscrito pelos sócios na proporção das suas quotas a que
acresceu, redenominação do mesmo para euros e alteração parcial do
contrato quanto ao artigo 3.º, que ficou com a seguinte redacção:

O capital social, integralmente realizado é de 5000 €, dividido
em quatro quotas, duas do valor nominal de 2250 € cada, perten-
cente a cada um dos sócios Cândido dos Santos Bernardo e
Laurinda Adelaide dos Santos, e duas do valor nominal de 250 €,
cada, pertencentes a cada um dos sócios, Sílvia Maria Santos
Bernardo e José António Santos Bernardo.

Depositado o texto completo do contrato alterado na sua redac-
ção actualizada na pasta respectiva.

Está conforme o original.

9 de Abril de 2002. � A Conservadora, Ana Paula Pinto Filipe
da Costa. 1000062069

MACEDO DE CAVALEIROS

CLÍNICA ANTÓNIO ALBERTO DENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Macedo de Cavaleiros.
Matrícula n.º 478; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 5/020410.

Certifico que entre Rui José Angélico Choupina e António
Alberto Angélico Choupina, foi constituída a sociedade em epígrafe
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Clínica António Alberto Dente, L.da, e
tem a sua sede no Edifício Tirone, 2.º Piso, Macedo de Cavaleiros.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de medicina geral,
dentária e odontologia investimentos diversos.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, representado por duas quotas, no valor nominal de
2500 euros cada, uma do sócio Rui José Angélico Choupina, e outra
do sócio António Alberto Angélico Choupina.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade fica afecta ao sócio António Alberto
Angélico Choupina desde já nomeado gerente, com ou sem remu-
neração, conforme vier a ser deliberado em assembleia geral.
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§ 1.º Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos é necessária e suficiente a assinatura do gerente.

§ 2.º Em ampliação dos poderes normais de gerência, poderão os
gerentes:

1 � Vender, trocar ou comprar da e para a sociedade veículos
automóveis;

2 � Tomar de arrendamento quaisquer estabelecimentos;
3 � Representar a sociedade em quaisquer processos judiciais.

ARTIGO 5.º

A divisão e a cessão de quotas é livremente permitida entre os
sócios ou seus descendentes. A cessão a estranhos depende do con-
sentimento da sociedade, tendo direito de preferência em primeiro
lugar a sociedade e em segundo lugar os sócios não cedentes.

1 � O sócio, que pretender ceder a sua quota a estranho, comu-
nicará à sociedade e aos sócios não cedentes por carta registada com
aviso de recepção o negócio projectado, identificando o cessionário,
o preço e condições do negócio.

2 � A sociedade, no prazo de 30 dias e por igual modo, comu-
nicará ao cedente se pretende ou não exercer o direito de preferên-
cia.

3 � Em igual prazo, a contar da recepção da carta, que lhe for
remetida, o sócio interessado dirá se pretende ou não exercer o seu
direito de preferência, para o caso de a sociedade o não desejar
exercitar.

4 � No caso de vários sócios pretenderem exercitar o direito de
preferência, a quota em causa será dividida pelos sócios interessa-
dos na proporção das suas participações sociais.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar quotas, designadamente nos seguin-
tes casos:

a) Se o sócio for interdito, julgado inabilitado, declarado falido
ou insolvente;

b) Se a quota for penhorada, arrestada ou por qualquer outra
forma sujeita a arrematação judicial.

1 � O valor da amortização será o que resultar de um balanço
especialmente organizado para o efeito.

2 � O pagamento desse valor será feito em quatro prestações
semestrais e iguais, vencendo-se a primeira 6 meses após a delibe-
ração de amortização.

ARTIGO 7.º

Consideram-se adquiridos pela sociedade, os direitos e obrigações
decorrentes de negócios jurídicos, que em nome da sociedade se-
jam celebrados pela gerência a partir da data da sua constituição e
antes de efectuado o registo definitivo do presente contrato de so-
ciedade, ficando conferida a necessária autorização aos gerentes
para celebração de tais negócios.

ARTIGO 8.º

A gerência fica desde já autorizada a proceder ao levantamento
de importâncias do depósito feito, em nome da sociedade, nos ter-
mos do artigo 202.º, do Código das Sociedades Comerciais para o
pagamento desta escritura, seu registo e publicação e ainda para
pagamento de facturas respeitantes à actividade da sociedade.

Está conforme o original.

10 de Abril de 2002. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
1000062228

HORA TRANSPORTES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Macedo de Cavaleiros.
Matrícula n.º 476; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 8/020402.

Certifico que Horácio António Guerra Fernandes, constituiu uma
sociedade unipessoal por quotas que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Hora Transportes, Unipessoal, L.da,
e tem a sua sede na Rua da Fonte, sem número, Lugar de Latães,
freguesia de Amendoeira, concelho de Macedo de Cavaleiros.

§ único. A sociedade poderá estabelecer filiais, sucursais, ou
agências onde e quando o julgar conveniente.

ARTIGO 2.º

O seu objecto é o transporte rodoviário de mercadorias por con-
ta de outrém.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 50 000 euros, representado por uma só quota
do seu único sócio Horácio António Guerra Fernandes, encontran-
do-se totalmente realizado.

§ único. Para o efeito do disposto no n.º 4 do artigo 202.º, do
Código das Sociedades Comerciais o sócio único declara sob sua
inteira responsabilidade que o capital de 50 000 euros, já foi depo-
sitado numa conta aberta no Banco Crédito Agrícola Mútuo,
Macedo de Cavaleiros.

ARTIGO 4.º

O sócio poderá fazer à sociedade prestações suplementares de
capital até ao décuplo do seu montante inicial.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade será exercida pelo sócio único ou por
gerentes por si designados em acta, nos termos do n.º 2 do arti-
go 270.º E, do Código das Sociedades Comerciais.

§ único. Fica desde já designado gerente o sócio único Horácio
António Guerra Fernandes, que não sendo sócio de mais nenhuma
sociedade unipessoal, obedece ao requisito imposto pelo n.º 1 do arti-
go 270.º C do Código das Sociedades Comerciais e José Luís Gonçal-
ves Guerra, titular da capacidade profissional, casado, gerente comer-
cial, residente na Rua Aguedo de Oliveira, 11, Lote 3, 2.º direito,
Macedo de Cavaleiros.

ARTIGO 6.º

Em todos os actos e contratos respeitantes à sociedade, esta obri-
ga-se pela assinatura de um gerente.

ARTIGO 7.º

Para efeitos do disposto no artigo 270.º F do Código das Socie-
dades Comerciais, fica o sócio autorizado a celebrar negócios ju-
rídicos com a sociedade, para a prossecução do objecto desta.

Está conforme o original.

3 de Abril de 2002. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
1000061086

MIRANDELA

AUTO REPARADORA DE GUEIREZ & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mirandela. Matrícula
n.º 421/930928; identificação de pessoa colectiva n.º 503072478;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 7/020326.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foi efectua-
do o seguinte acto de registo:

Alteração do contrato de sociedade (alteração do artigo 4.º) e
reforço de capital:

Capital após reforço: 1 002 410$, integralmente realizado em di-
nheiro.

Subscrição: de 602 410$, em dinheiro pelo sócio A.
Sócios e quotas:
Redenominação do capital social: 5000 euros.
Sócios e quotas:
A � Amílcar Augusto dos Santos: 2000 e 3000 euros.

Conferida está conforme o original.

26 de Março de 2002. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 1000060528

JOSÉ ARMÉNIO FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mirandela. Matrícula n.º 590/
980303; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 8/020326.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foi efectua-
do o seguinte acto de registo:

Alteração do contrato de sociedade (alteração do artigo 3.º) e
reforço de capital:

Capital após reforço: 1 002 410$, integralmente realizado em di-
nheiro.
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Subscrição: De 602 410$, em dinheiro, sendo de 301 205$ pelo
sócio A e de 301 205$, pelo sócio B.

Sócios e quotas:
Redenominação do capital social: 5000 euros.
Sócios e quotas:
A � José Arménio Gonçalves Fernandes: 2500 euros.
B � Maria José Rodrigues Martins Fernandes: 2500 euros.

Conferida está conforme o original.

26 de Março de 2002. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 1000060527

PEREIRA & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mirandela. Matrícula
n.º 121/980731; identificação de pessoa colectiva n.º 500395713;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 7/020128.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foi efectua-
do o seguinte acto de registo:

Alteração do contrato de sociedade (alteração do artigo 3.º) e
reforço de capital:

Capital após reforço: 1 002 410$, integralmente realizado em di-
nheiro.

Subscrição: De 102 410$, por reservas, sendo de 51 205$ pelo
sócio A e de 51 205$, pelo sócio B.

Sócios e quotas:
Redenominação do capital social: 5000 euros.
Sócios e quotas:
A � António Lopes dos Santos Paulo: 2500 euros.
B � Engrácia Teixeira Lopes Santos: 2500 euros.

Conferida está conforme o original.

26 de Março de 2002. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 1000060526

GOMES & BERNARDINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mirandela. Matrícula
n.º 132/910419; identificação de pessoa colectiva n.º 500668728;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 3/020228.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foi efectua-
do o seguinte acto de registo:

Alteração do contrato de sociedade (alteração do artigo 3.º) e
reforço de capital:

Capital após reforço: 1 002 410$, integralmente realizado em di-
nheiro.

Subscrição: De 602 410$, por reservas, sendo de 301 205$ pelo
sócio A e de 301 205$, pelo sócio B.

Sócios e quotas:
Redenominação do capital social: 5000 euros.
Sócios e quotas:
A � Francisco Augusto Gomes: 2500 euros.
B � Manuel António de Castro Gomes: 2500 euros.

Conferida está conforme o original.

26 de Março de 2002. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 1000060525

ALVES & BATISTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mirandela. Matrícula
n.º 302/900511; identificação de pessoa colectiva n.º 502343168;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 9/020125.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foi efectua-
do o seguinte acto de registo:

Alteração do contrato de sociedade (alteração do artigo 3.º) e
reforço de capital:

Capital após reforço: 1 002 410$, integralmente realizado em di-
nheiro.

Subscrição: De 602 410$, por reservas, sendo de 301 205$ pelo
sócio A e de 301 205$, pelo sócio B.

Sócios e quotas:
Redenominação do capital social: 5000 euros.
Sócios e quotas:
A � António Armindo Alves: 2500 euros.
B � José Manuel Batista: 2500 euros.

Conferida está conforme o original.

26 de Março de 2002. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 1000060524

CISTUA � CONTABILIDADE E SERVIÇOS DO TUA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mirandela. Matrícula
n.º 476/941222; identificação de pessoa colectiva n.º 503370169;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 7/011226.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foi efectua-
do o seguinte acto de registo:

Alteração do contrato de sociedade (alteração do artigo 4.º) e
reforço de capital:

Capital após reforço: 1 002 410$, integralmente realizado em di-
nheiro.

Subscrição: De 502 410$, por reservas, sendo de 251 205$ pelo
sócio A e de 251 205$, pelo sócio B.

Sócios e quotas:
Redenominação do capital social: 5000 euros.
Sócios e quotas:
A � António Soares Nunes: 2500 euros.
B � Vítor Júlio Moreira Magalhães: 2500 euros.

Conferida está conforme o original.

28 de Dezembro de 2001. � A Escriturária Superior, (Assinatu-
ra ilegível.) 1000060523

AUGUSTO CERIZ & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mirandela. Matrícula n.º 78/
901023; identificação de pessoa colectiva n.º 500526044; inscri-
ção n.º 18; número e data da apresentação: 6/020206.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foi efectua-
do o seguinte acto de registo:

Alteração do contrato de sociedade (alteração do artigo 3.º) e
reforço de capital:

Capital após reforço: 1 002 410$, integralmente realizado em di-
nheiro.

Subscrição: De 600 410$, em dinheiro, 120 482$ pelo sócio B,
de 90 362$ pelo sócio C, de 120 482$ pelo sócio D, pelo sócio E,
de 120 482$, de 120 482$ pelo sócio F e pelo sócio G de 30 120$.

Redenominação do capital social: 5000 euros.
Sócios e quotas:
B � Luís Augusto Ceriz: 1000 euros.
C � Angélica Augusta Ceriz: 750 euros.
D � Teresa Augusta Ceriz: 1000 euros.
E � António Manuel Ceriz: 1000 euros.
F � Isabel Maria Ceriz: 1000 euros.
G � António Manuel Ceriz Rodrigues: 250 euros.

Conferida está conforme o original.

26 de Março de 2002. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 1000060518

NOVA ENFERMAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mirandela. Matrícula
n.º 423/931012; identificação de pessoa colectiva n.º 503072443;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 8/020125.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foi efectua-
do o seguinte acto de registo:

Alteração do contrato de sociedade (alteração do artigo 3.º) e
reforço de capital:

Capital após reforço: 1 002 410$, integralmente realizado em di-
nheiro.

Subscrição: De 600 411$, em dinheiro, sendo de 200 137$ pelo
sócio A, sendo 200 137$ pelo sócio E e de 200 137$ pelo sócio F.

Redenominação do capital social: 5000 euros.
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Sócios e quotas:
A � Otília do Céu: 1666, 66 euros.
E � Manuel Paulo Ferreira Barreira: 1666,66 euros.
F � Francisco Pedro Caldeira do nascimento: 1666,66 euros.

Conferida está conforme o original.

26 de Março de 2002. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 1000060522

VILA FLOR

COMPLEXO MÉDICO DESPORTIVO SENHORA DA LAP, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Flor. Matrícula n.º 151/
980803; identificação de pessoa colectiva n.º 504534420; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 1/020327.

Certifico que em referência à sociedade em epígrafe, que foi
aumentado e redenominado o capital social de 400 000$ para
5000 euros e consequente alteração do artigo 3.º, do contrato, pas-
sando a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizados em
dinheiro, correspondendo à soma das seguintes quotas: uma de
1000 €, pertencente a Maria Violante de Campos Pinto Soveral
Pastor, uma de 250 € pertencente a Marcelino da Conceição de
Oliveira Marques da Silva, uma de 500 €, pertencente ao sócio
Joaquim João Gouveia de Magalhães, uma de 500 €, pertencente
a Alberto de Santiago de Sousa, e quatro de 687 € e 50 cêntimos,
pertencentes aos sócios; José da Silva Ferreira; Ricardo Manuel
Paninho Pereira; Jerónimo Abel Pereira e Luís Carlos Magalhães.

O texto completo do acto constitutivo na sua redacção actuali-
zada ficou depositado na respectiva pasta.

Conferida, está conforme o original.

27 de Março de 2002. � A Conservadora, Ana Luísa Rocha
Freire. 1000062369

CASTELO BRANCO
BELMONTE

ANTÓNIO JOÃO PROENÇA CURTO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Belmonte. Matrícula n.º 235/
020318; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/
020318.

Certifico que António João Proença Curto, casado com Maria
Gamboa Silveira Ferreira, na comunhão de adquiridos, é o único
sócio da sociedade António João Proença Curto, Unipessoal, L.da,
com sede no Largo de S. Sebastião, 5, freguesia e concelho de
Belmonte, constituiu a sociedade em epígrafe que se rege pelo con-
trato que se anexa:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma António João Proença Curto,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede no Largo de S. Sebastião, 5, vila,
freguesia e concelho de Belmonte.

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, fi-
liais, agências, ou outras formas locais de representação em qual-
quer ponto do país e estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o aluguer de camiões e máquinas
industriais, remoção de terras e outros produtos similares.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente a ele sócio António João Proença Curto.

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, confor-
me for deliberado, ficará a cargo dele sócio António João Proença
Curto, desde já nomeado gerente, ou a cargo de outras pessoas
estranhas à sociedade, que venham a ser por ele sócio designadas.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos 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 de socie-
dades reguladas por leis especiais e em agrupamentos complemen-
tares 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 ju-
rídicos que sirvam à prossecução do objecto social.

Conferida Está conforme o original.

26 de Março de 2002. � O Conservador Interino, Eugénio Pau-
lo dos Santos Rocha. 1000061450

ANTÓNIO PEREIRA GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Belmonte. Matrícula n.º 234/
020307; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/020307.

Certifico que, António José Pereira Gonçalves, e mulher Irene da
Conceição Ribeiro Soares, na comunhão de adquiridos, são os úni-
cos sócios da sociedade António Pereira Gonçalves, L.da, com sede
na Estrada Lage da Fidalga, sem número, freguesia e concelho de
Belmonte, constituíram a sociedade em epígrafe que se rege pelo
contrato que se anexa:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma António Pereira Gonçalves, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede Estrada Lage da Fidalga, sem
número de polícia, Lugar de Belmonte Gare, freguesia e concelho
de Belmonte.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social
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 no comércio a retalho de mate-
riais de construção, adubos, rações, pesticidas e gás.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
15 000 euros, e corresponde à soma de duas quotas dos valores
nominais e titulares seguintes:

Uma de 11 250 euros, pertencente ao sócio António José Perei-
ra Gonçalves; e

Uma de 3750 euros, pertencente à sócia Irene da Conceição Ri-
beiro Soares.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração confor-
me for deliberado, ficará a cargo de sócios ou não sócios que vie-
rem a ser designados em assembleia geral, ficando desde já no-
meado gerente o sócio António José Pereira Gonçalves.

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos
é suficiente a intervenção de um gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.
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ARTIGO 6.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
até ao montante global igual ao décuplo do capital social, desde que
deliberado por unanimidade dos sócios que representem a totalida-
de 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 o original.

15 de Março de 2002. � O Conservador Interino, Eugénio Pau-
lo dos Santos Rocha. 1000061457

CASTELO BRANCO

FIGUEIREDO & RICARDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1551/960729; identificação de pessoa colectiva n.º 503687219;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 10/011213.

Certifico para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, do Códi-
go do Registo Comercial, que com referência à sociedade em
epígrafe, foi efectuado o registo de aumento de capital e alteração
parcial do pacto, aumento subscrito pelos sócios, na proporção das
respectivas quotas e em reforço das mesmas, capital após o aumen-
to: 1 002 410$; alteração: artigo 3.º, que passou a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais de
2500 euros, uma de cada sócio.

Certifico, que ficou depositado na pasta própria da sociedade, o
texto do contrato na sua redacção actualizada.

Conferida, Está conforme o original.

11 de Abril de 2002. � A Escriturária Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 1000062122

REDITAL � GABINETE DE CONTABILIDADE E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 864/880915; identificação de pessoa colectiva n.º 502036680;
inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 9/011213.

Certifico para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, do Códi-
go do Registo Comercial, que com referência à sociedade em
epígrafe, foi efectuado o registo de aumento de capital e alteração
parcial do pacto, aumento subscrito pelos sócios, na proporção das
respectivas quotas e em reforço das mesmas, capital após o aumen-
to: 1 002 410$; alteração: artigo 3.º, que passou a ter a seguinte
redacção:

3.º

O capital social, é de 5000 euros e é formado por uma quota no
valor nominal de 2500 euros, pertencente ao sócio António Lopes
Santos Carrega, e outra de 2500 euros, pertencente ao sócio Virgílio
Mendonça Martins.

Certifico, que ficou depositado na pasta própria da sociedade, o
texto do contrato na sua redacção actualizada.

Conferida, Está conforme o original.

11 de Abril de 2002. � A Escriturária Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 1000062118

GESTINOVA � CONSULTORES EM INFORMÁTICA
E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1839/990820; identificação de pessoa colectiva n.º 502352302;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 5/011213.

Certifico para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, do Códi-
go do Registo Comercial, que com referência à sociedade em
epígrafe, foi efectuado o registo de aumento de capital e alteração
parcial do pacto, aumento subscrito pelos sócios, na proporção das
respectivas quotas e em reforço das mesmas, capital após o aumen-
to: 1 002 410$; alteração: artigo 3.º, que passou a ter a seguinte
redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, correspondente à soma de duas quotas, uma de
1500 euros, pertencente ao sócio Luís António dos Santos Júnior e
outra de 3500 euros, pertencente à sócia Econofin � Organização
e Gestão de Empresas, L.da

Certifico, que ficou depositado na pasta própria da sociedade, o
texto do contrato na sua redacção actualizada.

Conferida, Está conforme o original.

11 de Abril de 2002. � A Escriturária Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 1000062111

SOBEDIS � COMÉRCIO DE TABACO E PERIÓDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrí-
cula n.º 1062/901204; identificação de pessoa colectiva
n.º 502491884; inscrição n.º 13; número e data da apresenta-
ção: 2/011213.

Certifico para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, do Códi-
go do Registo Comercial, que com referência à sociedade em
epígrafe, foi efectuado o registo de aumento de capital e alteração
parcial do pacto, aumento subscrito pelos sócios, na proporção das
respectivas quotas e em reforço das mesmas, capital após o aumen-
to: 1 002 410$; alteração: 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 à soma de quatro quotas iguais de 1250 €,
pertencendo uma a cada um dos sócios.

Certifico, que ficou depositado na pasta própria da sociedade, o
texto do contrato na sua redacção actualizada.

Conferida, Está conforme o original.

11 de Abril de 2002. � A Escriturária Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 1000062032

AUTO PINTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1244/921210; identificação de pessoa colectiva n.º 502888717;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 3/011213.

Certifico para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, do Códi-
go do Registo Comercial, que com referência à sociedade em
epígrafe, foi efectuado o registo de aumento de capital e alteração
parcial do pacto, aumento subscrito pelos sócios, na proporção das
respectivas quotas e em reforço das mesmas, capital após o aumen-
to: 1 002 410$; alteração: 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 iguais de
2500 euros, uma de cada sócio.

Certifico, que ficou depositado na pasta própria da sociedade, o
texto do contrato na sua redacção actualizada.

Conferida, Está conforme o original.

11 de Abril de 2002. � A Escriturária Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 1000062031
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L. F. P. E. � SOCIEDADE DE LIMPEZAS FLORESTAIS,
PLANTAÇÕES E ESCAVAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1740/981029; identificação de pessoa colectiva n.º 504266411;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 1/011213.

Certifico para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, do Códi-
go do Registo Comercial, que com referência à sociedade em
epígrafe, foi efectuado o registo de aumento de capital e alteração
parcial do pacto, aumento subscrito pelos sócios, na proporção das
respectivas quotas e em reforço das mesmas, capital após o aumen-
to: 1 002 410$; alteração: artigo 3.º, que passou a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, é de 5000 euros, inteiramente realizado em di-
nheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros,
pertencendo uma a cada um dos sócios.

Certifico, que ficou depositado na pasta própria da sociedade, o
texto do contrato na sua redacção actualizada.

Conferida, Está conforme o original.

11 de Abril de 2002. � A Escriturária Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 1000062030

PLANRAIA � ESTUDOS E CONSULTORIA DA RAIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 2175/020312; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 5/020312.

Certifico para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, do Códi-
go do Registo Comercial, que entre Marcos Manuel Caldeira Ba-
rata, casado na comunhão de adquiridos com Maria Olinda
Domingues e Rui Manuel Amaro Alves, casado na comunhão de
adquiridos com Maria de Fátima Mesquita de Figueiredo Alves, foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte con-
trato:

1.º

1 � A sociedade adopta denominação PLANRAIA � Estudos
e Consultoria da Raia, L.da, tem sede na Praça Rainha D. Leonor,
13, 4.º direito, em Castelo Branco, na freguesia e concelho de Cas-
telo Branco.

2 � Por deliberação dos sócios a sede poderá ser deslocada den-
tro do mesmo concelho ou para outro concelho.

3 � Por deliberação dos sócios a sociedade poderá criar sucur-
sais, agências ou outras formas locais de representação onde e quan-
do julgar conveniente.

4 � A sociedade poderá adquirir livremente participações nou-
tras sociedades, mesmo que estas tenham objecto diverso do seu e
integrar agrupamentos complementares de empresas, constituir as-
sociações em participação e consórcios.

2.º

A sociedade tem por objecto social a realização de estudos e
consultoria às câmaras municipais e outros organismos da adminis-
tração públicas às associações empresariais, às empresas e aos par-
ticulares, no âmbito do planeamento, urbanismo, estudos de mer-
cado, estudos sócio-económicos, projectos de investimento,
avaliação imobiliária, levantamentos topográficos e cadastrais, apli-
cações informáticas e formação especializada nos domínios acima
referidos e projectos técnicos de engenharia.

3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado e subs-
crito em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais de
2500 euros, pertencentes uma a cada sócio.

4.º

1 � Poderão ser exigidas prestações suplementares até quíntuplo
do capital social desde que essa deliberação seja tomada por una-
nimidade.

2 � Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade de que ela
carecer, nas condições a estabelecer em assembleia geral.

5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, será eleita em
assembleia geral de entre os sócios ou estranhos.

2 � Para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e contra-
tos, em juízo e fora dele, activa e passivamente, são necessárias as
assinaturas de um gerente no caso de gerência singular, ou de dois
gerentes no caso de gerência plural.

6.º

É expressamente proibida à gerência, obrigar a sociedade por
avais, fianças, assinaturas de favor ou quaisquer outros actos ou
contratos estranhos aos negócios sociais.

7.º

A cessão de quotas, no todo ou em parte, será livre entre os só-
cios; a favor de estranhos carece do consentimento da sociedade que
terá sempre direito de preferência, o qual, de seguida, se defere aos
sócios não cedentes.

8.º

As assembleias gerais, quando a lei não exigir outras formalida-
des, ou prazos, serão convocadas por meio de cartas registadas,
dirigidas aos sócios, com antecedência mínima de 20 dias.

9.º

1 � A sociedade poderá amortizar a quota a 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.

2 � A contrapartida da amortização bem como o seu pagamen-
to nos casos previstos no número anterior, far-se-á pelo valor da
quota referente ao último balanço aprovado.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de consti-
tuição e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instala-
ção de sede social e adquirir para esta quaisquer bens imóveis ou
direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a so-
ciedade todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo
que definitivamente matriculada.

Mais certifico, que foi designado gerente, o sócio Marcos Ma-
nuel Caldeira Barata.

Conferida Está conforme o original.

11 de Abril de 2002. � A Escriturária Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 1000062029

ALVES & CAIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 2178/020328; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 18/020328.

Certifico para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, do Códi-
go do Registo Comercial, que entre Adelino Manuel dos Santos
Caio, casado na comunhão de adquiridos com Maria de Lurdes
Lopes da Silva e Ricardo Alexandre Antunes Alves, casado na
comunhão de adquiridos, com Carla Sofia Pita Fonseca Batista
Alves, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma, Alves & Caio, L.da, tem sede
na Travessa do Matadouro, 7, 2.º direito, na freguesia e concelho
de Castelo Branco.

2 � Por simples deliberação da gerência a sede social pode ser
transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou de con-
celho limítrofe.

2.º

A sociedade tem por objecto social a actividade de aplicação de
gessos, rebocos, azulejos, mosaicos, pintura e isolamentos.

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas de 2500 euros,
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pertencentes uma a cada um dos sócios Adelino dos Santos Caio e
Ricardo Antunes Alves.

4.º

1 � Mediante deliberação unânime dos sócios, a sociedade po-
der, exigir prestações suplementares de capital, por uma ou mais
vezes, até perfazer o montante de 3 vezes o capital social.

2 � Qualquer sócio poderá fazer à sociedade suprimentos de que
ela carecer desde que previamente deliberado pelos sócios.

5.º

1 � A cessão de quotas entre sócios é livre.
2 � Na cessão a favor de estranhos, a sociedade em primeiro

lugar e os restantes sócios, depois terão de preferência.

6.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou
sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral,
será desempenhada pelos sócios, que desde já ficam nomeados
gerentes, sendo necessária a intervenção de ambos os gerentes para
obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos.

2 � É vedado aos gerentes o uso da denominação social em
actos ou documentos estranhos à sociedade.

7.º

A gerência fica desde já expressamente autorizada nos termos da
alínea b) do n.º 4, do artigo 202.º, do Código das Sociedades Co-
merciais, a efectuar quaisquer levantamentos da conta aberta em
nome da sociedade, para fazer face a despesas com o início ime-
diato da sua actividade.

Conferida Está conforme o original.

11 de Abril de 2002. � A Escriturária Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 1000062027

SOFTAMM � CONSULTORIA E PROGRAMAÇÃO,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 2179/020408; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 13/020408.

Certifico para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, do Códi-
go do Registo Comercial, que António Martins Mendes, casado na
comunhão de adquiridos, com Cecília Maria Marcelo da Silva
Gouveia Martins, constituiu a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma SOFTAMM � Consultoria e Progra-
mação, Sociedade Unipessoal, L.da, e durará por tempo indeter-
minado.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede na Avenida da Carapalha, Lote 104,
2.º direito, freguesia e concelho de Castelo Branco.

1 � Por simples deliberação da gerência a sociedade poderá
transferir a sua sede para qualquer localidade dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto consultoria e elaboração de progra-
mação informática.

ARTIGO 4.º

O capital integralmente realizado em dinheiro é de 5000 euros,
que corresponde a uma única quota do sócio António Martins
Mendes.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e gerência da sociedade e a sua represen-
tação em juízo e fora dele, activa e passivamente, será exercida pelo
sócio, desde já nomeado gerente, com ou sem remuneração confor-
me vier a ser deliberado em assembleia geral.

2 � Para obrigar validamente a sociedade em todos os seus ac-
tos e contratos é necessária a assinatura do gerente.

ARTIGO 6.º

Quando a lei não exigir outras formalidades, as reuniões da
assembleia geral, serão convocadas por meio de cartas registadas
dirigidas ao sócio com 15 dias de antecedência, indicando nelas o
assunto a deliberar.

ARTIGO 7.º

Nos termos do previsto no artigo 270.º F do Código das Socie-
dades Comerciais fica, desde já, autorizada a celebração de quais-
quer negócios jurídicos entre o sócio único e a sociedade desde que
os mesmos sirvam para a prossecução do objecto da mesma.

Conferida Está conforme o original.

11 de Abril de 2002. � A Escriturária Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 1000062026

A. CASTILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 2180/020301; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 19/020301.

Certifico para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que entre Amável Barata Castilho e Adelaide
Beato Lopes Castilho, casados entre si na comunhão geral, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma A. Castilho, L.da e tem a sua
sede na Rua do Álamo, 12, na freguesia de Alcains, concelho de
Castelo Branco.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sede social pode ser
transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, bem como abrir, transferir ou encerrar sucursais,
filiais, agências ou qualquer outra forma de representação social em
qualquer parte do território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a indústria de caixilharia de alumí-
nio, carpintaria mecânica, comércio de drogaria e ferragens, mate-
riais de construção e gás, bem como artigos conexos.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros correspondente à soma de duas quotas, respectivamen-
te uma no valor nominal de 3750 euros pertencente ao sócio Amá-
vel Barata Castilho e outra no valor nominal de 1250 euros perten-
cente à sócia Adelaide Beato Lopes Castilho.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e representação da sociedade, dispensada
de caução e com ou sem remuneração de acordo com o que for
decidido em assembleia geral, compete a um ou mais gerentes elei-
tos de entre sócios ou não sócios.

2 � A sociedade fica validamente obrigada em todos os actos e
contratos pela assinatura de um gerente.

3 � A gerência da sociedade fica expressamente proibida de
vincular a mesma em actos ou contratos alheios ao interesse social,
designadamente em letras, aceites ou avales de favor.

4 � Fica, desde já, designado gerente da sociedade, com dispensa
de caução, o sócio Amável Barata Castilho.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas é livre entre sócios, mas a cessão a estranhos
depende do consentimento da sociedade que tem direito de prefe-
rência deferido aos sócios não cedentes caso aquela não o exerça.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Por acordo entre a sociedade e o sócio;
b) Sempre que, em qualquer processo, a quota de um sócio seja

objecto de arresto, penhora ou qualquer outro procedimento judi-
cial de que possa resultar a respectiva alienação judicial;

c) Se o sócio se apresentar à falência, for declarado falido ou pelo
mesmo for requerida qualquer medida de recuperação judicial.
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ARTIGO 7.º

Os sócios poderão fazer-se representar em assembleias gerais por
quaisquer outras pessoas além das previstas no n.º 5 do artigo 249.º
do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 8.º

1 � A gerência da sociedade fica desde já expressamente auto-
rizada, nos termos da alínea b) do n.º 4 do artigo 202.º do Código
das Sociedades Comerciais e levantar quaisquer importâncias ne-
cessárias à satisfação das despesas com a respectiva constituição e
início imediato da sua actividade.

2 � A gerência da sociedade fica expressamente autorizada, nos
termos e para os efeitos da alínea d) do n.º 1 do artigo 19.º do Có-
digo das Sociedades Comerciais a iniciar de imediato a respectiva
actividade.

Conferida, Está conforme o original.

11 de Abril de 2002. � A Escriturária Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 1000062024

RUI GALVÃO & GALVÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 879/881206; identificação de pessoa colectiva n.º 502073080;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 20/011214.

Certifico para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial que com referência à sociedade em epígrafe,
foi efectuado o registo de aumento de capital e alteração parcial do
pacto � aumento subscrito pelos sócios, na proporção das respec-
tivas quotas e em reforço das mesmas � capital após o aumen-
to: 1 002 410$ � Alteração: 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 do valor de 4000 € per-
tencente ao sócio Rui Manuel Pires Galvão e outra de 1000 € per-
tencente à sócia Aldina Vassalo Varela Galvão.

Certifico, que ficou depositado na pasta própria da sociedade, o
texto do contrato na sua redacção actualizada.

Conferida, Está conforme o original.

11 de Abril de 2002. � A Escriturária Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 1000062023

URBIALBI � PROJECTOS DE ENGENHARIA
E ARQUITECTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 760/861009; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 8 e inscrição
n.º 9; números e data das apresentações: 26 e 27/011214.

Certifico para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial que com referência à sociedade em epígrafe,
foram efectuados os seguintes actos de registo:

1.º Cessação de funções do gerente Paulo Manuel de Sousa
Marques da Silva, em 30 de Novembro de 2001, por renúncia.

2.º Designação do gerente, por deliberação de 30 de Novembro
de 2001. Gerente designado: Manuel Marques da Silva, casado.

Conferida, Está conforme o original.

11 de Abril de 2002. � A Escriturária Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 1000062022

JANELA DOS ARRANJOS � REPARAÇÃO E DECORAÇÃO
DE INTERIORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 2176/020213; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 1/020213.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Códi-
go do Registo Comercial, que entre António João Pardal de Sá,

divorciado e João Manuel Monteiro Neves, casado na comunhão de
adquiridos com Maria Joana Belo Ramos Pardal de Sá, foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Janela dos Arranjos � Repara-
ção e Decoração de Interiores, L.da.

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Buenos Aires, 24,
rés-do-chão, freguesia, concelho e cidade de Castelo Branco.

3 � A gerência da sociedade, poderá deslocar a sede social para
outro local 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 reparação e decoração de interio-
res; representação e comercialização de artigos de decoração e
bricolage; gestão de condomínios; execução de reparações ao do-
micílio e em obras de construção civil; e prestação de serviços
domésticos, tal como passagem de roupa, babysitting e hospedagem
de animais.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valo-
res nominais de 2500 euros, cada, pertencentes uma a cada um dos
sócios, António João Pardal de Sá e João Manuel Monteiro Neves.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos
é suficiente a intervenção de um gerente.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguin-
tes casos:

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

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

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

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

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

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

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quo-
tas, 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

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
até ao montante global igual a vinte vezes o capital social,
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reembolsáveis quando julgadas dispensáveis, sendo a data e for-
ma de restituição fixadas em assembleia geral, que delibere o re-
embolso.

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

ARTIGO 9.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
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 o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição, registo da
sociedade, aquisição de equipamento, instalação da sede social e a
adquirir para esta quaisquer bens móveis, designadamente equipa-
mentos e veículos automóveis, incluindo por contratos leasing e
ALD, e tomar de arrendamento bens imóveis necessários à prosse-
cução dos fins sociais, mesmo antes do seu registo definitivo, as-
sumindo a sociedade todos os actos praticados pela gerência nesse
período, logo que definitivamente matriculada.

Conferida, Está conforme o original.

11 de Abril de 2002. � A Escriturária Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 1000062021

ARENA DI VERONA � RESTAURANTE
E PIZZERIA ITALIANO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1758/981230; identificação de pessoa colectiva n.º 504329383;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 18/011214.

Certifico para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial que com referência à sociedade em epígrafe,
foi efectuado o registo de aumento de capital e alteração parcial do
pacto � Aumento subscrito pelos sócios, na proporção das respec-
tivas quotas e em reforço das mesmas � Capital após o aumen-
to: 5 000 000$ � Alteração: artigo 3.º, que passou a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5 000 000$ e corresponde à soma de duas quotas iguais de
2 500 000$, uma de cada sócio.

Certifico, que ficou depositado na pasta própria da sociedade, o
texto do contrato na sua redacção actualizada.

Conferida, Está conforme o original.

11 de Abril de 2002. � A Escriturária Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 1000062020

GLOBAL GAMA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 2173/020321; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 1/020321.

Certifico para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que entre José de Almeida Martins, casado
na comunhão de adquiridos com Ema de Almeida Martins e Maria
Lucília Almeida Gama Antunes, casada na comunhão de adquiri-
dos com Albino Antunes, foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Global Gama � Construções L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua Dr. João Frade Correia,
lote 7, rés-do-chão frente, freguesia, concelho e cidade de Castelo
Branco.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social
ser deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, e serem criadas sucursais, filiais, agências ou outras for-
mas locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção civil, compra e
venda de bens imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
110 000 euros e corresponde à soma de duas quotas dos valores
nominais e titulares seguintes:

Uma de 66 000 euros pertencente ao sócio José de Almeida
Martins; e

Uma de 44 000 euros pertencente à sócia Maria Lucília Almeida
Gama Antunes.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração confor-
me for deliberado, ficará a cargo de sócios ou não sócios que vierem
a ser designados em assembleia geral, ficando desde já nomeado
gerente o sócio José de Almeida Martins.

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos
basta a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguin-
tes casos:

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

ção 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 quo-
tas, 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 co-
mum.

ARTIGO 8.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
até ao montante global igual ao décuplo do capital social,
reembolsáveis quando julgadas dispensáveis, sendo a data e a fir-
ma de restituição fixadas em assembleia geral, que delibere o re-
embolso.

2 � Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade, quan-
do esta deles carecer, nas condições de retribuição e reembolso que
forem acordadas 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 consti-
tuição, registo da sociedade, aquisição de equipamento, instalação
da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis,
designadamente veículos automóveis, incluindo por contratos
leasing, bem como comprar e tomar de arrendamento bens imóveis,
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necessários à prossecução dos fins sociais, mesmo antes do seu
registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos praticados
pela gerência nesse período, logo que definitivamente matriculada.

Conferida, Está conforme o original.

11 de Abril de 2002. � A Escriturária Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 1000062018

FUNDÃO

CONSTRUÇÕES CARVALHO MILHEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 406/
901003; identificação de pessoa colectiva n.º 502425156; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 30/011227.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi aumen-
tado o capital em 2410$, realizado em dinheiro subscrito pelos sóci-
os em partes iguais e redenominado o mesmo para 5000 € tendo sido
alterado o seu contrato social quanto ao artigo 3.º, o qual ficou com
a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente subscrito e já realizado em dinhei-
ro, é de 5000 €, dividido em duas quotas iguais de 2500 € cada
uma, pertencendo uma a cada um dos sócios José Carvalho Milheiro
e Maria Sofia Santos Milheiro.

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo do contrato
na sua redacção actualizada.

Conferida Está conforme o original.

28 de Março de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto da
Silva Costa. 1000061075

DAMAR � PRODUTORA DE QUEIJOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 711/
890206; identificação de pessoa colectiva n.º 502104465; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 32/011227.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi aumen-
tado o capital em 50 000 295$, realizado em dinheiro subscrito
pelos sócios em partes iguais e redenominado o mesmo para
349,160 € tendo sido alterado o seu contrato social quanto ao ar-
tigo 3.º, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente subscrito e já realizado em dinhei-
ro, é de 349,160 €, dividido em duas quotas iguais de 314,244 €
pertencente a Daniel dos Reis Amarelo e outra de 34,916 €, per-
tencente à sócia Maria Adriana dos Reis Amarelo.

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo do contrato
na sua redacção actualizada.

Conferida Está conforme o original.

28 de Março de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto da
Silva Costa. 1000061081

JOÃO ANTÓNIO ROBALO PAVIMENTAÇÃO, EIRL

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 5/
961210; identificação de pessoa colectiva n.º 806067934; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 31/011227.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi aumen-
tado o capital em 5 012$92 , realizado em dinheiro subscrito pelo
único sócio João António da Silva Robalo e redenominado o mes-
mo para 5 012,92 € e tendo sido alterado o seu contrato social
quanto ao artigo 3.º, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente subscrito e já realizado em di-
nheiro, é de 5 012,92 €, correspondendo a uma quota única de

idêntico valor nominal, pertença do sócio João António da Silva
Robalo.

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo do contrato
na sua redacção actualizada.

Conferida Está conforme o original.

28 de Março de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto da
Silva Costa. 1000061083

APB � ARTESANATO E PLANTAS DA BEIRA DE NOGUEIRA
E FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 726/
971002; identificação de pessoa colectiva n.º 503990124; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 6/011213.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi aumenta-
do o capital em 602 410$, realizado em dinheiro subscrito pelos sóci-
os em partes iguais e redenominado o mesmo para 5000 € tendo sido
alterado o seu contrato social quanto ao artigo 3.º, o qual ficou com a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente subscrito e já realizado em dinhei-
ro, é de 5000 €, e corresponde à soma de duas quotas iguais de
2500 €, pertencendo cada uma delas aos sócios José Salvado No-
gueira e Álvaro Filipe Duarte Nogueira.

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo do contrato
na sua redacção actualizada.

Conferida Está conforme o original.

28 de Março de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto da
Silva Costa. 1000061085

BEIRINSER � SOCIEDADE AGRÍCOLA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 731/
971112; identificação de pessoa colectiva n.º 504015257; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 14/011228.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi aumen-
tado o capital em 602 410$, realizado em dinheiro, subscrito pelo
único sócio e redenominado o mesmo para 5000 € tendo sido al-
terado o seu contrato social quanto ao artigo 5.º, o qual ficou com
a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

O capital social integralmente subscrito e já realizado em dinhei-
ro, é de 5000 €, e corresponde à soma de duas quotas iguais de
2500 € pertencendo ambas à Santa Casa da Misericórdia do Fundão.

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo do contrato
na sua redacção actualizada.

Conferida Está conforme o original.

28 de Março de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto da
Silva Costa. 1000061090

MARTINS & SANTOS (FUNDÃO) � FRUTAS E PRODUTOS
HORTÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 679/
961029; identificação de pessoa colectiva n.º 503752843; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 14/011228.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi aumen-
tado o capital em 602 410$, realizado em dinheiro subscrito pelos
sócios em partes iguais e redenominado o mesmo para 5000 € tendo
sido alterado o seu contrato social quanto ao artigo 3.º, o qual fi-
cou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 €, e corresponde à soma das seguin-
tes quotas: uma no valor de 4750 € pertencente à sócia Martins &
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Santos (Beiras) � Frutas e Produtos Hortícolas, L.da, e outra de
250 €, pertencente ao sócio Mário Rosa Freire.

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo do contrato
na sua redacção actualizada.

Conferida Está conforme o original.

28 de Março de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto da
Silva Costa. 1000061092

MAGALHÃES & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 642/
960218; identificação de pessoa colectiva n.º 503611352; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 642/960318.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi aumen-
tado o capital em 602 410$, realizado por conta dos resultados tran-
sitados, subscrito pelos sócios em partes iguais e redenominado o
mesmo para 5000 € tendo sido alterado o seu contrato social quanto
ao artigo 3.º, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente subscrito e já realizado em dinhei-
ro, é de 5000 €, dividido em duas quotas iguais de 2500 € cada
uma, sendo uma de cada sócio Arménio Soares Magalhães e José
Rodrigues Soares.

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo do contrato
na sua redacção actualizada.

Conferida Está conforme o original.

28 de Março de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto da
Silva Costa. 1000061096

J. GASPAR & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 621/
950831; identificação de pessoa colectiva n.º 503487066; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 5/020108.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi aumen-
tado o capital em 602 410$, realizado em dinheiro, subscrito pelos
sócios na proporção das suas quotas e redenominado o mesmo para
5000 € tendo sido alterado o seu contrato social quanto ao arti-
go 3.º, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social inteiramente realizado é de 5000 €, e
corresponde à soma de três quotas, uma de 1875 € pertencente ao
sócio Jorge Batista Carpinteiro Gaspar e duas de 1562,5 €, cada
uma, pertencentes aos sócios Joaquim Alfredo Gaspar e Regina
Maria Batista Gaspar.

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo do contrato
na sua redacção actualizada.

Conferida Está conforme o original.

28 de Março de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto da
Silva Costa. 1000061101

AUTO MENDES MARTINS � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 561/
940607; identificação de pessoa colectiva n.º 503219100; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 9/020108.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi aumen-
tado o capital em 502 410$, realizado em dinheiro subscrito pelos
sócios em partes iguais e redenominado o mesmo para 5000 € tendo
sido alterado o seu contrato social quanto ao artigo 3.º, o qual fi-
cou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 €,
e é formado por duas quotas iguais de valor nominal de 2500 €

cada e pertencente uma a cada um dos sócios, Ricardo Jorge Nunes
Mendes Martins e Patrícia Nunes Mendes Martins.

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo do contrato
na sua redacção actualizada.

Conferida Está conforme o original.

28 de Março de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto da
Silva Costa. 1000061107

QUINTA DA RAPOSEIRA � SOCIEDADE AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 309/
870804; identificação de pessoa colectiva n.º 501862625; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 6/020109.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi aumen-
tado o capital em 602 410$, realizado em dinheiro, subscrito pelos
sócios na proporção das suas quotas e redenominado o mesmo para
5000 € tendo sido alterado o seu contrato social quanto ao arti-
go 3.º, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 €, achando-se integralmente realiza-
do em dinheiro e corresponde à soma das quotas dos sócios, que
são as seguintes: três de 875 € cada uma, dos sócios Frederico José
de Melo Franco, João Manuel de Melo Franco e Maria do Carmo
de Melo Franco, uma de 1875€, do sócio Vítor Manuel Pires
Carmona e uma de 500 € do sócio Carlos Mendes Serra.

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo do contrato
na sua redacção actualizada.

Conferida Está conforme o original.

28 de Março de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto da
Silva Costa. 1000061110

IDANHA�A�NOVA

CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO
DE IDANHA�A�NOVA E PENAMACOR, CRL

Conservatória do Registo Comercial de Idanha-a-Nova. Matrícula
n.º 159/911126; identificação de pessoa colectiva n.º 500918910;
inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 13/011227.

Certifico que foi registada a alteração dos estatutos, tendo sido
remunerados os artigos 38.º, 39.º, 40.º e 41.º, que passaram a 37.º,
38.º, 39.º e 40.º, foram alterados os artigos 3.º, 4.º, 7.º, 8.º, 9.º 10.º,
13.º, 14.º, 33.º 34.º, 36.º e 40.º, os quais passaram a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

Objecto

1 � Constitui objecto da Caixa Agrícola o exercício de funções
de crédito agrícola a favor dos seus associados e a prática dos de-
mais actos inerentes à actividade bancária nos termos da legislação
aplicável e, ainda, o exercício da actividade de agente da Caixa
Central, nos termos previstos na lei e no contrato de agência que
entre ambas venha a ser celebrado.

2 � As operações de crédito agrícola são as que, como tal, fo-
rem definidas pela lei.

3 � A Caixa Agrícola pode promover a melhoria das condições
do exercício da sua actividade através da participação em agrupa-
mentos complementares de empresas, constituídos no âmbito dos
Sistema Integrado do Crédito Agrícola Mútuo.

ARTIGO 4.º

Adesão à Caixa Central

1 � A Caixa Agrícola adere à Caixa Central e, assim, participa
no sistema integrado do crédito agrícola mútuo a que se refere o
capítulo IV do Regime Jurídico do Crédito Agrícola Mútuo, apro-
vado pelo Decreto-lei n.º 24/91, de 11 de Janeiro, alterado pelo
Decreto-Lei, n.º 230/95, de 12 de Setembro, pelo Decreto-Lei
n.º 320/97, de 25 de Novembro e pelo Decreto-Lei n.º 102/99, de
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31 de Março, reconhecendo a competência da Caixa Central, e acei-
tando o exercício das funções correspondentes em matéria de orien-
tação, de fiscalização e de intervenção, nos termos previstos na
legislação aplicável e nos estatutos da Caixa Central.

2 � Sem prejuízo das demais condições impostas por lei a Cai-
xa Agrícola só poderá exonerar-se da Caixa Central desde que pas-
sam 3 anos contados da sua adesão, mediante denúncia, e a exone-
ração só produzirá efeitos no último dia do ano seguinte aquele
durante o qual tiver sido feita a denúncia e após satisfação integral
das obrigações para com a Caixa Central, no caso de esta decidir
declará-las vencidas e exigi-las, satisfazendo integralmente, neste caso,
a Caixa Central as suas obrigações para com a Caixa Agrícola.

3 � A Caixa Agrícola deve ainda, na data em que a exoneração
produzir efeitos, proceder ao reembolso da Caixa Central e/ou do Fun-
do de Garantia do Crédito Agrícola Mútuo, do montante correspon-
dente aos benefícios auferidos com os procedimentos de recupera-
ção ou saneamento.

ARTIGO 7.º

Causas de exclusão

1 � A modificação destes estatutos, colocando-os em desconfor-
midade com o previsto nos artigos anteriores, o não acatamento
grave ou reiterado dos poderes de orientação, de fiscalização ou de
intervenção da Caixa Central ou a não contribuição para o reforço
dos fundos próprias da Caixa Central, nos termos dos números 1 e
2 do artigo anterior à Caixa Central o direito de excluir a Caixa
Agrícola, sem prejuízo de outras causas, legais ou estatutárias, de
exclusão e de aplicação de outras sanções previstas nos estatutos.

2 � Em caso de exclusão, a Caixa Agrícola deve reembolsar, na
data em que a exclusão produzir efeitos, a Caixa Central e/ou o
Fundo de Garantia do Crédito Agrícola Mútuo, do montante cor-
respondente aos benefícios auferidos com os procedimentos de re-
cuperação saneamento.

ARTIGO 8.º

Capital social

1 � O capital social da Caixa Agrícola é variável e ilimitado,
no mínimo de 1 496 395 euros, dividido e representado por
299 279 títulos de capital integralmente subscritos e realizados.

2 � O capital social pode ser aumentado, uma ou mais vezes,
por emissão de novos títulos de capital:

a) Aquando da admissão de novos associados;
b) Por subscrição de novos títulos por associados que o pretendam;
c) Mediante deliberação da assembleia geral, que fixará o mon-

tante do aumento e os termos e condições da subscrição e realiza-
ção dele;

d) Por incorporação de reservas disponíveis para o efeito.
3 � O valor de subscrição dos títulos de capital emitidos nos

termos das alíneas a) e b) do número anterior é fixado pela direc-
ção, desde que respeitado o mínimo legalmente imposto, não po-
dendo, em qualquer dos casos, ser inferior ao valor nominal nem
ultrapassar o valor contabilístico dos títulos.

4 � Os títulos de capital emitidos nos termos da alínea d) do
número anterior são atribuídos à própria Caixa Agrícola e aos asso-
ciados, proporcionalmente ao capital detido antes da incorporação.

5 � O capital social só pode ser reduzido por amortização dos
títulos de capital nos seguintes casos:

a) Exoneração do associado;
b) Redução da participação do associado;
c) Exclusão do associado;
d) Falecimento de um associado, desde que os seus sucessores

não queiram ou não possam associar-se;
e) Cobertura de prejuízos, por deliberação da assembleia geral,

nos termos legais.
6 � A redução da participação do associado e sem prejuízo de

qualquer outro limite de valor superior que vier a ser estabelecido
em assembleia geral, só é permitida até ao valor mínimo que vigo-
rar em cada momento para a subscrição e realização de capital
social a efectuar por cada novo associado.

7 � O valor do reembolso é fixado anualmente pela assembleia
geral, sob proposta da direcção, não podendo, em qualquer caso,
ser superior ao valor contabilístico dos títulos de capital, após ex-
clusão das reservas obrigatórias.

8 � A direcção deve suspender o reembolso:
a) Em todas as situações previstas nas alíneas a) a d) do n.º 5 do

presente artigo, quando o reembolso for susceptível de causar pro-
blemas graves à Caixa Agrícola, podendo o associado, em tais cir-
cunstâncias e em caso de exoneração, retirar o respectivo pedido;

b) Nas situações previstas nas alíneas c) e d) do n.º 5 do presen-
te artigo, quando não se verificar a condição referida na alínea b)
do n.º 1, do artigo 13.º, dos presentes estatutos;

c) Nos casos de exclusão de associados de Caixa Agrícola per-
tencente ao Sistema Integrado do Crédito Agrícola Mútuo, quando
o reembolso implicar o incumprimento ou o agravamento de
incumprimento de quaisquer relações ou limites prudenciais por lei
ou pelo Banco de Portugal aquele Sistema Integrado ou for suscep-
tível de lhe causar problemas graves.

ARTIGO 9.º

Títulos de capital

1 � Os títulos de capital são nominativos e no valor de 5 euros
cada um.

2 � Os títulos de capital subscritos pelos associados devem ser
integralmente realizados em dinheiro.

3 � Os títulos de capital só são transmissíveis a outros associa-
dos e desde que a direcção o autorize.

ARTIGO 10.º

Requisitos de admissão

1 � Podem ser associadas da Caixa Agrícola as pessoas singu-
lares ou colectivas, seja qual for a sua forma jurídica, que, na área
de acção da Caixa Agrícola:

a) Exerçam actividades produtivas nos sectores da agricultura,
silvicultura, pecuária, caça, pesca, aquicultura, agro-turismo e in-
dústrias extractivas;

b) Exerçam, como actividade a transformação, melhoramento,
conservação, embalagem, transporte e comercialização de produtos
agrícolas, silvícolas, pecuários, cinegéticos, piscícolas, aquícolas ou
de indústrias extractivas;

c) Tenham como actividade o fabrico ou comercialização de pro-
dutos directamente aplicáveis na agricultura, silvicultura, pecuária,
caça, pesca, aquicultura, agro-turismo e indústrias extractivas ou a
prestação de serviços directamente relacionados com estas activi-
dades, bem como o artesanato.

2 � Podem, ainda, ser associadas da Caixa Agrícola as pessoas
que exerçam as actividades descritas nas alíneas do número ante-
rior em municípios limítrofes dos abrangidos pela área de acção des-
ta, caso aí não exista nenhuma outra Caixa Agrícola em funciona-
mento ou, existindo, se a associação se justificar por razões
evidentes de proximidade geográfica ou de conexão da actividade
económica por elas desenvolvida com a área de acção da Caixa
Agrícola.

3 � A admissão será decidida pela direcção, a pedido do inte-
ressado, sob proposta de dois associados que confirmem estar aquele
em condições legais e estatutárias, de ser admitido.

4 � Da recusa de admissão cabe sempre recurso para a
assembleia geral, que deverá ser interposto pelos proponentes, no
prazo de 8 dias a contar da data de recusa, em carta dirigida ao
presidente da mesa, que inscreverá o assunto na ordem de traba-
lhos da primeira reunião que for convocada.

5 � A decisão de admissão fica condicionada à imediata subs-
crição e realização de, pelo menos, 100 títulos de capital.

6 � As pessoas colectivas devem subscrever e realizar integral-
mente na data de admissão pelo menos 200 títulos de capital.

7 � A responsabilidade dos associados é limitada ao capital por
eles subscrito.

ARTIGO 13.º

Exoneração e redução da participação

1 � Até ao dia 31 de Outubro de cada ano, podem os associa-
dos que o desejarem apresentar a sua exoneração, ou solicitar a
redução da sua participação, por carta dirigida à direcção, de acor-
do com as condições:

a) Terem decorrido, pelo menos, 3 anos desde a data da realiza-
ção dos títulos de capital;

b) O reembolso não implicar a redução do capital social para
valor inferior ao capital mínimo previsto nos estatutos, nem impli-
car o incumprimento ou o agravamento de incumprimento de quais-
quer relações ou limites prudenciais fixados por lei ou pelo Banco
de Portugal em relação à Caixa Agrícola.

2 � A exoneração torna-se efectiva após a aprovação pela
assembleia geral que analisar o relatório e contas relativos ao ano
em que o pedido for apresentado.

3 � O associados exonerado, bem como o que tenha reduzido a
sua participação têm direito ao reembolso dos seus títulos de capi-
tal, nos termos do n.º 7 do artigo 8.º, dos estatutos, podendo, no
entanto, a direcção mandar suspender o reembolso conforme pre-
visto no n.º 8 do mesmo artigo 8.º

4 � O reembolso poderá ser realizado em três prestações anuais,
salvo se prazo inferior for decidido pela direcção.
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ARTIGO 14.º

Exclusão e outras sanções

1 � Poderá ser excluído pela assembleia geral o associado que
incumprir com gravidade os seus deveres, designadamente quando
desse incumprimento resultar prejuízo para o bom nome e crédito
da Caixa Agrícola ou se traduza em desvio grave e fraudulento dos
créditos recebidos para aplicações diferente das contratadas ou, ain-
da, no não pagamento pontual das prestações previstas na lei e nos
estatutos ou que tenham sido contratadas com a Caixa Agrícola.

2 � A direcção pode suspender o associado que incumpra com
gravidade os seus deveres.

3 � A suspensão não poderá ser decidida sem prévia audição do
associado e torna-se eficaz com a sua comunicação.

4 � A suspensão termina com o cumprimento pelo associado, no
prazo que lhe for fixado, dos deveres que tiver incumprido ou por
deliberação da assembleia geral na sua reunião imediatamente sub-
sequente à comunicação que levante a suspensão ou exclua o as-
sociado.

5 � O associado suspenso tem a faculdade de assistir à reunião
da assembleia geral em que o seu caso seja apreciado, podendo nela
deduzir a sua defesa.

6 � Poderão ser criadas outras sanções a incluir em regulamen-
to interno a ser aprovado em assembleia geral nos termos do Có-
digo Cooperativo.

7 � O associado excluído terá direito ao reembolso previsto no
n.º 7 do artigo 8.º, dos estatutos, a realizar nos termos do n.º 4 do
artigo anterior, podendo a direcção mandar suspender o reembolso
conforme o previsto no n.º 8 do citado artigo 8.º, e reter as impor-
tâncias que se mostrem necessárias a garantir a indemnização pe-
los danos emergentes do facto em que a exclusão se fundamentou.

ARTIGO 30.º

Modo de obrigar, poderes de representação
e delegação de poderes

1 � A Caixa Agrícola obriga-se pela assinatura conjunta de dois
directores, competindo ao presidente da direcção o exercício dos
poderes colectivos de representação externa e interna.

2 � A direcção poderá delegar, por deliberação unânime dos sues
membros, os seus poderes para conceder crédito, constituir depó-
sitos ou realizar quaisquer outras aplicações em empregados quali-
ficados, nos termos seguintes:

a) Fique assegurado que a decisão, no exercício de poderes de-
legados, seja tomada colegialmente e com intervenção de pelo
menos, um director;

b) O exercício dos poderes delegados seja limitado à concessão
de crédito ou a aplicações financeiras que, por si próprias ou so-
madas com outras em vigor, em benefício da mesma entidade, à
excepção dos depósitos constituídos na Caixa Central, não excedam
o menor dos limites à concentração de riscos fixados pelo Banco
de Portugal.

ARTIGO 33.º

Reservas

Sem prejuízo de outras que a assembleia geral entenda criar são,
desde já, criadas as seguintes reservas:

a) Reserva legal, destinada a cobrir eventuais perdas de exercício,
para a qual reverterão, pelo menos, 20% dos excedentes anuais lí-
quidos, até que esta atinja montante igual ao capital social;

b) Reserva para educação e formação cooperativa, destinada a
financiar despesas de formação técnica, cultural e cooperativa dos
associados e funcionários da Caixa Agrícola, para a qual reverte-
rão, no máximo 2,5% dos excedentes anuais líquidos e, ainda, as
importâncias que, a qualquer título, forem obtidas para aquela fi-
nalidade;

c) Reserva para mutualismo, destinada a custear acções de
entreajuda e auxílio mútuo de que careçam associados ou empre-
gados, para a qual reverterão, no máximo, 2,5% dos excedentes
anuais líquidos.

ARTIGO 34.º

Distribuição de excedentes

1 � Os resultados obtidos pela Caixa Agrícola, após cobertura
de eventuais perdas de exercícios anteriores, e após as reversões
para as diversas reservas, podem retornar aos associados sob a for-
ma de remuneração de títulos de capital ou outras formas de dis-
tribuição, nos termos do Código Cooperativo.

2 � Não podem ser distribuídos resultados pelos associados se
a Caixa Agrícola se encontrar em situação de incumprimento de
rácios e limites prudenciais obrigatórios.

3 � Quando o associado for detentor de títulos de capital em
montante inferior a 500 euros, a parte que lhe couber na operação
de distribuição de resultados será aplicada no aumento da sua par-
ticipação no capital da Caixa Agrícola até ser atingido aquele mon-
tante.

ARTIGO 36.º

Beneficiários das operações activas

1 � A Caixa Agrícola pratica operações activas com os seus
associados e, desde que autorizada pelo Banco de Portugal, cum-
pridas as regras prudenciais fixadas na lei e observados os limites
que o Banco de Portugal estabelecer, com terceiros não associados.

2 � Ninguém poderá receber crédito da Caixa Agrícola se, para
com ela, se encontrar em mora não justificada.

ARTIGO 37.º

Aprovação das operações de crédito

A concessão de crédito é sempre decidida colegialmente.

ARTIGO 38.º

Auditoria

A Caixa Agrícola contratará um serviço de auditoria, com as
funções, a organização e nas condições previstas nos n.os 1 a 3 do
artigo 37.º, do Regime Jurídico do Crédito Agrícola Mútuo e das
Cooperativas de Crédito Agrícola, aprovado pelo artigo 1.º do De-
creto-Lei n.º 24/91, de 11 de Janeiro.

ARTIGO 39.º

Remissão

À Liquidação da Caixa Agrícola aplica-se o regime legalmente
previsto para a liquidação das instituições de crédito em geral,
observado que esteja o disposto no Regime Jurídico do Crédito
Agrícola Mútuo e das Cooperativas de Crédito Agrícola.

ARTIGO 40.º

Destino do património em liquidação

A liquidação do património da Caixa Agrícola poderá efectuar-se
através da mera transferência da totalidade dos seus activos e passi-
vos para a Caixa Central, ou por indicação desta,  para uma Caixa
de Crédito Agrícola Mútuo com área de acção em município limítrofe
ao da caixa dissolvida, se isso for autorizado pelo Banco de Portu-
gal a pedido fundamentado da Comissão Liquidatária.

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

Está conforme o original.

15 de Março de 2002. � A Segunda-Ajudante, Irene Milheiro
Joaquim Chaves Magro. 1000052703

OLEIROS

AUTOMÓVEIS DE ALUGUER PROGRESSO DO ESTREITO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oleiros. Matrícula n.º 26/
040269; identificação de pessoa colectiva n.º 500567220; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 4/011221.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado
o aumento de capital social de 1 000 000$ para 1 002 410$ e
redenominação do mesmo para 5000 euros, tendo o artigo 3.º fica-
do com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

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 cada, e pertence duas a cada um dos sócios, António
Ramos Mateus e Maria da Conceição Neves Gonçalves.

Foi depositado na respectiva pasta o texto actualizado do pacto.

Está conforme o original.

26 de Março de 2002. � O Ajudante, Alfredo de Jesus Martins.
1000061871
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TRANSOLEIROS � TRANSPORTES DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oleiros. Matrícula n.º 18/
090550; identificação de pessoa colectiva n.º 500033200; inscri-
ção n.º 14; número e data da apresentação: 20/011221.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado
o aumento do capital social para 330 000 euros, e a alteração do
artigo 3.º, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 330 000 euros, representado pelas seguin-
tes quotas, uma de 165 000 euros, pertencente ao sócio José Luís
da Silva Afonso, e uma de 165 000 euros, pertencente ao sócio
Victor Manuel da Silva Afonso.

Foi depositado na respectiva pasta o texto actualizado do pacto.

Está conforme o original.

5 de Abril de 2002. � O Ajudante, Alfredo de Jesus Martins.
1000060517

A LAIDINHA � RETROSARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oleiros. Matrícula n.º 146/
020409; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/020409.

Certifico que, entre Celeste Dias Mateus Rosa, casada, com João
Dias Rosa, residente no lugar de Faval, freguesia de Troviscal,
concelho de Sertã e José Teotónio Pedroso dos Reis Matias Rosa,
casado com Clara Maria Mateus Rosa Matias, residente na Praceta
do Pinhal, 56, 1.º esquerdo, na vila, freguesia e concelho de Sertã,
foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelas cláusu-
las dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma A Laidinha � Retrosaria, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua Dr. Francisco Rebelo
de Albuquerque, 20, na vila de Oleiros.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de retrosaria e costura.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme vier
a ser deliberado em assembleia geral, fica a cargo de sócios ou não
sócios designados em assembleia geral.

2 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.
3 � Para que a sociedade fica validamente obrigada é necessá-

rio a assinatura de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas, a não sócios carece do consentimento da
sociedade, que tem o direitos de preferência em primeiro lugar e
aos sócios não cedentes em segundo.

ARTIGO 6.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 seu re-
embolso.

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

Está conforme o original.

11 de Abril de 2002. � A Ajudante, Maria da Graça Antunes
Lourenço Henriques. 1000061883

ESTAÇÃO DE SERVIÇO ALVELOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oleiros. Matrícula n.º 40/
900615; identificação de pessoa colectiva n.º 502791683; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 19/011221.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado
o aumento do capital social para 100 000 euros, e a alteração do
artigo 3.º, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 100 000 euros, representado pelas seguin-
tes quotas:

Uma de 50 000 euros, pertencente ao sócio José Luís da Silva
Afonso, e uma de 50 000 euros, pertencente ao sócio Victor Ma-
nuel da Silva Afonso.

Foi depositado na respectiva pasta o texto actualizado do pacto.

Está conforme o original.

8 de Abril de 2002. � O Ajudante, Alfredo de Jesus Martins.
1000060516

JOSÉ AFONSO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oleiros. Matrícula n.º 40/
900615; identificação de pessoa colectiva n.º 502363193; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 18/011221.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado
o aumento do capital social para 700 000 euros, e a alteração do
artigo 3.º, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 700 000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, e dividido em três quotas, uma de 330 388 euros e 89 cêntimos,
pertencente ao sócio José Luís da Silva Afonso, uma de 330 388 euros
e 89 cêntimos, pertencente ao sócio Victor Manuel da Silva Afonso,
e uma de 39 222 euros e 22 cêntimos, pertencente a ambos os sócios,
em comum e sem determinação de parte ou direito.

Foi depositado na respectiva pasta o texto actualizado do pacto.

Está conforme o original.

8 de Abril de 2002. � O Ajudante, Alfredo de Jesus Martins.
1000060515

MENDES & MENDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oleiros. Matrícula n.º 10/
870914; identificação de pessoa colectiva n.º 501872930; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 22/011221.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
aumento de capital social de 400 000$ para 1 002 410$ e redenominação
do mesmo para 5000 euros, tendo o artigo 3.º ficado com a redacção
seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, uma no valor
nominal de 2500 euros, pertencente ao sócio António Ribeiro Men-
des, e outra de valor nominal de 2500 euros, pertencente ao sócio
Victor Manuel da Silva Afonso.

Foi depositado na respectiva pasta o texto actualizado do pacto.

Está conforme o original.

8 de Abril de 2002. � O Ajudante, Alfredo de Jesus Martins.
1000060661

PENAMACOR

CAMPOS & MONTEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penamacor. Matrícula
n.º 48; identificação de pessoa colectiva n.º 502516224; inscrição
n.º 9; número e data da apresentação: 2/020322.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado
o aumento de capital e alteração do pacto social, redenominado o
capital em euros e em consequência modificado o artigo 3.º, que
passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, realizado em dinheiro, é de 5000 euros, e
corresponde à soma das quotas dos dois sócios do seguinte modo:

Sócio Manuel Augusto Sapinho Campos � uma quota de valor
nominal de 3333 euros e 40 cêntimos.

Sócio Pedro Filipe Fonseca Campos � uma quota de valor no-
minal de 1666 euros e 60 cêntimos.

O texto actual do contrato ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

22 de Março de 2002. � A Ajudante, Ana Maria Monteiro
Coutinho. 1000060660

PENAMÁRMORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penamacor. Matrícula
n.º 49; identificação de pessoa colectiva n.º 502576332; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 2/020328.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado
o aumento de capital e alteração do pacto social, redenominado o
capital em euros e em consequência modificado o artigo 4.º, que
passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de
1875 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Mário Amoro-
so Teles e João José Castanho Mateus e uma de 1250 euros per-
tencente às sócias Maria da Glória Lopes Banhudo Teles e Alzira
Maria Lopes Banhudo Mateus.

O texto actual do contrato ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

3 de Abril de 2002. � A Ajudante, Ana Maria Monteiro
Coutinho. 1000060753

MOTA & MOTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penamacor. Matrícula
n.º 60; identificação de pessoa colectiva n.º 502933162; inscrição
n.º 5; data da apresentação: 020321.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado
o aumento de capital e alteração do pacto social, redenominado o
capital em euros e em consequência modificado o artigo 3.º, que
passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, realizado em dinheiro é de 5000 euros e
corresponde à soma das quotas dos sócios do seguinte modo:

Sócio Domingos de Jesus Mota � uma quota de valor nominal
de 2500 euros.

Sócio Clementina de Jesus Almeida Mota � uma quota de va-
lor nominal de 1000 euros.

O texto actual do contrato ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

22 de Março de 2002. � A Ajudante, Ana Maria Monteiro
Coutinho. 1000060752

SEIXAS & VAZ � COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS
E AFINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penamacor. Matrícula
n.º 64; identificação de pessoa colectiva n.º 503285137; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 4/020402.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado
o aumento de capital e alteração do pacto social, redenominado o
capital em euros e em consequência modificado o artigo 3.º, que
passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, realizado em dinheiro, é de 5000 euros, e
corresponde à soma das quotas dos sócios do seguinte modo: sócio
Manuel Seixas Gonçalves, uma quota de valor nominal de
4500 euros, sócio Nuno Manuel Vaz Gonçalves, uma quota de va-
lor nominal de 500 euros.

O texto actual do contrato ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

5 de Abril de 2002. � A Ajudante, Ana Maria Monteiro
Coutinho. 1000060751

VEIGA DE MAGO � SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penamacor. Matrícula
n.º 71; identificação de pessoa colectiva n.º 503529389; inscrição
n.º 9; número e data da apresentação: 6/020326.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado
o aumento de capital e alteração do pacto social, redenominado o
capital em euros e em consequência modificado o artigos 3.º, que
passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 25 000 euros, e
corresponde à soma das seguintes quotas:

Uma do valor nominal de 6000 euros, pertencente à sócia Maria
Luísa da Costa Ribeiro Rodrigues Próspero dos Santos;

Uma quota do valor nominal de 3750 euros e outra com o valor
nominal de 2000 euros, ambas pertencentes ao sócio Paulo Vicente
Rodrigues Próspero dos Santos, tendo esta última natureza de bem
próprio;

Uma quota do valor nominal de 3750 euros e outra com o valor
nominal de 2000 euros, ambas pertencentes ao sócio João Manuel
Rodrigues Próspero dos Santos, tendo esta natureza de bem próprio;

Uma quota do valor nominal de 3750 euros pertencente à sócia
Margarida Maria Rodrigues Castel-Branco Próspero dos Santos;

Uma quota do valor nominal de 3750 euros pertencente à sócia
Maria Natividade Rodrigues Castel-Branco Próspero dos Santos.

O texto actual do contrato ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

26 de Março de 2002. � A Conservadora, Isabel Maria Ramos
Craveiro. 1000061072

CAFÉ INTER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penamacor. Matrícula
n.º 80; identificação de pessoa colectiva n.º 503781274; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 1/020321.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado
o aumento de capital e alteração do pacto social, redenominado o
capital em euros e em consequência modificado o artigo 3.º, que
passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, realizado em dinheiro, é de 5000 euros, e
corresponde à soma das quotas dos sócios do seguinte modo:

Sócio João Manuel Moreira Santos Bargão � uma quota de va-
lor nominal de 4365 euros.

Sócio Erica Justino Bargão � uma quota de valor nominal de
625 euros.

O texto actual do contrato ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

22 de Março de 2002. � A Ajudante, Ana Maria Monteiro
Coutinho. 1000060659
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COIMBRA
CANTANHEDE

SOLERGIE � ENERGIA SOLAR E ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula
n.º 821/960326; identificação de pessoa colectiva n.º 503623644;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 39/011228.

Certifico que o capital social foi reforçado em mais 2410$ e
parcialmente alterado o contrato da sociedade, tendo por
consequência o artigo 3.º ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, e está dividido em duas quotas de 2500 euros, um de
cada sócio.

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

Está conforme o original.

8 de Abril de 2002. � O Segundo-Ajudante, João Paulo Freire
Nunes. 1000061050

OLIVEIRA E IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula
n.º 217/770301; identificação de pessoa colectiva n.º 500655472;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 40/011228.

Certifico que o capital social foi reforçado em mais 2410$ e
parcialmente alterado o contrato da sociedade, tendo por
consequência o artigo 4.º ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, é de 5000 euros, integralmente realizado, em
dinheiro, e correspondente à soma de duas quotas de 2500 euros
cada uma, pertencendo uma a cada sócio.

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

Está conforme o original.

8 de Abril de 2002. � O Segundo-Ajudante, João Paulo Freire
Nunes. 1000061053

CONDEIXA-A-NOVA

OCULISTA CONIMBRIGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Condeixa-a-Nova. Matrícula
n.º 205; identificação de pessoa colectiva n.º 503476854; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 27/011228.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe foi aumen-
tado o capital social de 800 000$ para 1 002 410$, sendo o seu
aumento de 202 410$ com redenominação em euros passando o
capital para 5000 euros e em consequência do mesmo foi alterado
o pacto social quanto ao seu artigo 3.º que passou a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, e está distribuído por duas quo-
tas, uma no valor nominal de 3750 euros, pertencente ao sócio José
Lima Couceiro e outra no valor nominal de 1250 euros, pertencen-
te à sócia Maria Luisa Marques Silva Couceiro.

§ único. O capital realizado em dinheiro é de 3990 euros e
38 cêntimos; e por incorporação de reservas no valor de 1009 euros
e 62 cêntimos.

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

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Vitor Manuel
Peneda de Lima e Pina. 1000061073

TRANSPARAÍSO DO CENTRO � TRANSPORTES
DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Condeixa-a-Nova. Matrícula
n.º 260; identificação de pessoa colectiva n.º 503965367; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 51/011228.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe foi aumen-
tado o capital social de 10 000 000$ para 10 024 100$, sendo o seu
aumento de 24 100$ com redenominação em euros passando o ca-
pital para 50 000 euros e em consequência do mesmo foi alterado
o pacto social quanto ao seu artigo 3.º que passou a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social integralmente realizado em dinheiro e em
espécie é de 50 000 euros, e corresponde à soma das seguintes
quotas:

Duas iguais quotas de 7500 euros, pertencentes uma a cada um
dos sócios, Luís Miguel Bacalhau António e Ana Cristina Bacalhau
António; e

Uma do valor de 35 000 euros pertencente ao sócio Cid Orlando
de Carvalho António.

2 � As quotas dos sócios Luís Miguel e da Ana Cristina estão
integralmente realizadas em dinheiro.

3 � A quota de Cid Orlando de 35 000 euros, está realizada em
dinheiro quanto à quantia de 23 278 euros e 25 cêntimos e os res-
tantes 11 721 euros e 75 cêntimos, estão integralmente realizados em
espécie, mediante transferência que nesta data faz para a socieda-
de dos seguintes bens, que são pertença do mesmo sócio:

Um veículo ligeiro de mercadorias da marca Mitsubishi, modelo
Canter (FE331EELEA3), com a matrícula n.º 40-22-CM, no valor
de 9975 euros e 96 cêntimos; e

Um conjunto composto por: uma secretária; um armário; duas
cadeiras; e um recipiente de lixo, no valor de 1745 euros e
79 cêntimos.

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

Está conforme o original.

25 de Março de 2002. � O Segundo-Ajudante, Vitor Manuel
Peneda de Lima e Pina. 1000061069

SAPATARIA LETÓ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Condeixa-a-Nova. Matrícula
n.º 300; identificação de pessoa colectiva n.º 504261118; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 50/011228.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe foi aumen-
tado o capital social de 400 000$ para 1 002 410$, sendo o seu
aumento de 602 410$ com redenominação em euros passando o
capital para 5000 euros e em consequência do mesmo foi alterado
o pacto social quanto ao seu artigo 3.º que passou a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, correspondentes à soma de duas quotas cada uma com
o valor nominal de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos
sócios António Paulo da Silva Martins e Natália Cristina Gonçal-
ves Minhoto.

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

Está conforme o original.

22 de Março de 2002. � O Segundo-Ajudante, Vitor Manuel
Peneda de Lima e Pina. 1000061064

CASEVEL UNIDO � COOPERATIVA DE CONSUMO
DE CASEVEL, CRL

Conservatória do Registo Comercial de Condeixa-a-Nova. Matrícula
n.º 5; identificação de pessoa colectiva n.º 500767556; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 43/011228.
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Certifico que, com referência à cooperativa em epígrafe foi au-
mentado o capital social de 50 000$ para 826 988$, sendo o seu
aumento de 776 988$ com redenominação em euros passando o
capital para 4125 euros e em consequência do mesmo foi alterado
os estatutos quanto ao seu artigo 19.º que passou a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 19.º

1 � O capital social no valor de 4125 euros, é variável, ilimita-
do e representado por títulos de 5 euros.

2 � Os 275 associados actuais subscreveram 825 títulos de ca-
pital, correspondendo 3 títulos a cada associado.

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

Está conforme o original.

21 de Março de 2002. � O Segundo-Ajudante, Vitor Manuel
Peneda de Lima e Pina. 1000061062

IMERSIS � IMPORTAÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Condeixa-a-Nova. Matrícula
n.º 200; identificação de pessoa colectiva n.º 503385743; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 47/011228.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe foi aumen-
tado o capital social de 500 000$ para 1 002 410$, sendo o seu
aumento de 502 410$ com redenominação em euros passando o
capital para 5000 euros e em consequência do mesmo foi alterado
o pacto social quanto ao seu artigo 4.º que passou a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 4.º

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 cada, e pertencentes uma a cada um dos sócios, Marco
António Peça Arruda Vilas Boas e Eliane Peça Arruda Vilas Boas.

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

Está conforme o original.

20 de Março de 2002. � O Segundo-Ajudante, Vitor Manuel
Peneda de Lima e Pina. 1000061059

TRANSMISSA � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Condeixa-a-Nova. Matrícula
n.º 390; identificação de pessoa colectiva n.º 505300893;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 1/010202.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe, que a sócia
Maria Helena Jorge Moita, renunciou à função de gerente desde
20 de Novembro de 2001.

Está conforme o original.

19 de Março de 2002. � O Segundo-Ajudante, Vitor Manuel
Peneda de Lima e Pina. 1000061054

JARDINEIROS DE CONIMBRIGA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Condeixa-a-Nova. Matrícula
n.º 396; identificação de pessoa colectiva n.º 505032546;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 1/020327.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe, que Helena
Maria Veiga Gonçalves Bigares, renunciou às funções de gerente
desde 26 Outubro de 2001.

Está conforme o original.

27 de Março de 2002. � O Segundo-Ajudante, Vitor Manuel
Peneda de Lima e Pina. 1000061051

MARCO MILIÁRIO � EMPRESA TURÍSTICA
DE CONIMBRIGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Condeixa-a-Nova. Matrícula
n.º 395; identificação de pessoa colectiva n.º 505032511; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/020327.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe, que Celso José
dos Santos Neto, renunciou às funções de gerente desde 26 de
Outubro de 2001.

Está conforme o original.

27 de Março de 2002. � O Segundo-Ajudante, Vitor Manuel
Peneda de Lima e Pina. 1000061048

FIGUEIRA DA FOZ

FERRAZ & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2431/000223; identificação de pessoa colectiva n.º 504867962;
averbamento n.º 1 e n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; núme-
ros e data das apresentações: 9, 10 e 11/020404.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram
efectuados os registos, respectivamente, de cessação de funções do
gerente Tiago Alexandre Fernandes de Oliveira, por renúncia;
Data: 28 de Março de 2002.

Designação de gerente Carlos Manuel Marinheiro Azenha. Data
da deliberação: 28 de Março de 2002.

E mudança de sede para o lugar de Netos, freguesia de Ferreira-
a-Nova, concelho de Figueira da Foz.

Conferida, Está conforme o original.

11 de Abril de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria da Concei-
ção Machado de Figueiredo. 1000061698

ALFINTO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1075/880511; identificação de pessoa colectiva n.º 501980156;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 5/020325.

Certifico que foi aumentado o capital da sociedade em epígrafe,
de 500 000$ para 5000 €, sendo o aumento de 502 410$, realiza-
do por incorporação de resultados transitados e subscrito pelos só-
cios José Rodrigues Pinto e Maria de Lurdes Santos Cordeiro, na
proporção das suas quotas tendo em consequência sido alterado o ar-
tigo 3.º do respectivo contrato que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 5000 €, e
corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 €, uma de cada sócio.

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

Conferida, Está conforme o original.

11 de Abril de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria da Concei-
ção Machado de Figueiredo. 1000061687

LM TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1715/940324; identificação de pessoa colectiva n.º 502753390;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 15; número e data da apresen-
tação: 26/020213.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de cessação de funções dos gerentes, Eliana Margarida
Lontro Gomes e Pedro Mauro Lontro Gomes, por renúncia em
10 de Dezembro de 2001.

Está conforme o original.

11 de Março de 2002. � A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
1000061864
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VIDROCICLO � RECICLAGEM DE RESÍDUOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2407/991123; identificação de pessoa colectiva n.º 503358959;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5 e inscrição n.º 10; números e
data das apresentações: 17, 18 e 19/020213.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo de cessação de funções do gerente, Gil Paes de Botton, por
renúncia em 31 de Janeiro de 2002 e foram alterados os artigos 10.º,
11.º, 12.º e 13.º, do contrato da sociedade, os quais passaram a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 10.º

1 � A administração e representação da sociedade em juízo e fora
dele, será executada por quatro ou mais gerentes, com a remunera-
ção fixada por deliberação de assembleia geral da sociedade.

2 � A assembleia geral da sociedade poderá fixar um período
de duração para o exercício das funções dos gerentes, sem prejuí-
zo da sua livre revogação a todo o tempo.

3 � Cada um dos sócios C. Maltha Holding B. V. e Santaolalla
e Hijos S. A. tem o direito especial de indicar dois gerentes a no-
mear para gerência da sociedade.

4 � Nos termos do número anterior, ficam desde já nomeados
gerentes da sociedade, Egbert Vennik, Johannes Franciscus Ras,
indicados pela sócia C. Maltha Holding B. V, Gerardo Santaolalla
Gonzalez e Javier Santa Olella Pastor, indicados pela sócia
Santaolalla e Hijos S.A.

5 � A sociedade obriga-se pela assinatura ou intervenção de dois
gerentes, devendo um deles ser um dos gerentes indicados pela
sócia C. Maltha Holding B. V. e o outro um dos gerentes indica-
dos pela sócia Santaolalla e Hijos S. A., ou pela assinatura ou in-
tervenção de mandatário nos termos do respectivo mandato, com
observância do estabelecido no número 2 do artigo 11.º

ARTIGO 11.º

3 � Depende ainda de deliberação da gerência qualquer transac-
ção com pessoa (individual ou colectiva) que controle a sociedade
ou pessoa controlada por esta. Para este efeitos controle por uma
pessoa significa o direito de votar, directa ou indirectamente, por
alguém ou influenciar a votação de alguém que detenha, pelo me-
nos, 50% do total das quotas representativas do capital social.

ARTIGO 12.º

1 � Para além dos casos em que a lei o determine, dependem
ainda de deliberação dos sócios tomada em assembleia geral, por
maioria de três quartos dos votos correspondentes ao capital social,
as decisões relativas aos seguintes actos:

a) Distribuição de dividendos;
b) Alteração do contrato ou estatutos da sociedade;
c) Aumento ou redução de capital social;
d) Dissolução da sociedade;
e) Transmissão de quotas da sociedade;
f) A constituição e restituição de prestações suplementares;
g) A constituição e restituição de suprimentos;
h) Contratação de empréstimos de valor superior ao capital social;
i)A constituição de fianças, hipotecas ou qualquer outro tipo de

garantias;
j) A aquisição de bens imóveis, de bens de equipamento, participa-

ções em outras sociedades e de bens incorpóreos;
k) A alienação, a locação financeira ou a oneração de quaisquer bens

corpóreos ou incorpóreos da sociedade;
l) A realização de negócios não relacionados com o objecto social;
m) A aprovação do plano anual de actividades da sociedade e do

respectivo orçamento anual.
2 � Para efeitos do estabelecido na alínea m) do número ante-

rior, a gerência apresentará aos sócios até ao dia 1 de Dezembro de
cada ano, uma proposta de plano anual de actividades com o res-
pectivo orçamento para o ano seguinte.

3 � O plano de actividades e respectivo orçamento apresenta-
dos pela gerência consideram-se aprovados se os sócios não os
aprovarem, e modificarem ou reprovarem no prazo de um mês con-
tado da data da sua apresentação.

4 � O penhor de quaisquer quotas no capital da sociedade de-
pende do consentimento da sociedade dado em assembleia geral e
os direitos correspondentes às quotas dadas em penhor, designa-
damente os relativos a direitos aos dividendos ou a direitos de voto
em qualquer deliberação ou decisão, serão exercidos pelo credor
pignoratício sempre que a atribuição de tais direitos seja
estabelecida entre o referido credor pignoratício e o sócio titular da
quota.

ARTIGO 13.º

1 � Salvo nos casos em que a lei ou o contrato de sociedade
exijam outras formalidades, as assembleias gerais serão convocadas
por cartas registadas com aviso de recepção, dirigidas aos sócios
com, pelo menos, 30 dias de antecedência.

2 � As convocatórias, para serem válidas, deverão indicar sem-
pre os assuntos sobre os quais a assembleia terá de se pronunciar.

3 � As convocatórias para as assembleias gerais destinadas a
aprovar o balanço, o relatório da gerência e as contas anuais da
sociedade só serão válidas desde que sejam acompanhadas de um
exemplar dos referidos documentos.

4 � Das reuniões da assembleia geral serão elaboradas actas, das
quais deverão constar as deliberações tomadas.

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

11 de Março de 2002. � A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
1000061860

AREIAS QUEBRA � MAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1688/940112; identificação de pessoa colectiva n.º 503124303;
inscrição n.º 24 e inscrição n.º 26; números e datas das apresen-
tações: 17/011206 e 28/020208.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumenta-
do o capital com 185 000 000$, realizado mediante a conversão de
suprimentos, feitos pela única sócia à sociedade e consequentemente
alterado o artigo 3.º do contrato da sociedade, o qual passou a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, é de 385 000 000$, integralmente realizado, re-
presentado por uma única quota de igual valor pertencente à sócia
DRAGAGES � Sociedade Gestora de Participações Sociais, S. A.

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

Mais certifico, que foi efectuado o registo de designação do ge-
rente, José Miguel Tavares Roque Martins, casado, para o triénio
2002/2004 por deliberação de 28 de Janeiro de 2002.

11 de Março de 2002. � A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
1000061859

MSP � GABINETE DE CONTABILIDADE E SERVIÇOS
FISCAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1943/960424; identificação de pessoa colectiva n.º 503630802;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 24/020208.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de cessação de funções do gerente José Carlos dos Reis
Pascoal, por renúncia em 4 de Outubro de 2001.

11 de Março de 2002. � A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
1000061857

MCC � EMPRESA CEDÊNCIA PESSOAL
E TRABALHO TEMPORÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1911/960205; identificação de pessoa colectiva n.º 503590835;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7; números e
data das apresentações: 19 e 21/020208.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
o artigo 4.º do contrato da sociedade, o qual passou a ter a seguin-
te redacção:

ARTIGO 4.º

§ único. A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.
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O texto completo, na sua redacção actualizada ficou depositado
na pasta respectiva.

Mais certifico, que foi efectuado o registo de cessação de fun-
ções do gerente António José Nunes Gonçalves Curado, por óbito
em dia ignorado de Dezembro.

11 de Março de 2002. � A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
1000061854

ALBUQUERQUE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1618/930608; identificação de pessoa colectiva n.º 503009520;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 8 e inscrição n.º 12; números e
data das apresentações: 16 e 17/020208.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumenta-
do o capital com 602 410$, realizado em dinheiro, subscrito por
ambas as sócias, na proporção das suas quotas e consequentemente
alterado o artigo 3.º do contrato da sociedade, o qual passou a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro
é de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de
2500 euros, pertencentes cada uma a cada uma das sócias, Gabriela
da Silva Loureiro e Carla Maria Ferreira Morgado.

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

Mais certifico, que foram efectuados os registos, de cessação de
funções da gerente, Maria Fernanda Almeida da Silva, por renúncia
em 29 de Novembro de 2001 e de designação da gerente, Gabriela
da Silva Loureiro por deliberação de 29 de Novembro de 2001.

11 de Março de 2002. � A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
1000061851

SAMUELIMPE � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
E COMÉRCIO DE UTILIDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1722/940413; identificação de pessoa colectiva n.º 503202835;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 12; números e
data das apresentações: 8 e 10/020208.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe foram
efectuados os registos de cessação de funções do gerente, António
José Nunes Gonçalves Curado, por óbito em dia ignorado de De-
zembro de 2001 e de designação do gerente, Maria de Lurdes
Leocádio dos Santos, por deliberação de 30 de Janeiro de 2002.

11 de Março de 2002. � A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
1000061848

METALOMECÂNICA � CURADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2647/010613; identificação de pessoa colectiva n.º 505581140;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e
data das apresentações: 5 e 7/020208.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe foram
efectuados os registos de cessação de funções do gerente, António
José Nunes Gonçalves Curado, por óbito em dia ignorado de De-
zembro de 2001 e de designação do gerente, Maria de Lurdes
Leocádio dos Santos, por deliberação de 30 de Janeiro de 2002.

11 de Março de 2002. � A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
1000061846

SANTOS, MARQUES & MOTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2095/971017; identificação de pessoa colectiva n.º 503986682;
inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 9/020206.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumenta-
do o capital com 24 100$, realizado em dinheiro, subscrito por to-
dos os sócios, na proporção das suas quotas e consequentemente
alterado o artigo 3.º do contrato da sociedade, o qual passou a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinhei-
ro, já entrado na caixa social, é de 50 000 euros e corresponde à
soma das seguintes quotas: uma de 25 000 euros e outra de
10 000 euros, pertencentes ao sócio António Marques Rodrigues e
duas de 7500 euros, pertencentes uma à sócia Isabel Vieira Mar-
ques Rodrigues Gonçalves e outra ao sócio António Vieira Amaro
Rodrigues.

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

11 de Março de 2002. � A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
1000061842

PRODUTOS ALIMENTARES NETO PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1337/910131; identificação de pessoa colectiva n.º 502510765;
averbamento n. 1 à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 15 ; números e
data das apresentações: 3 e 4/020205.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital com 144 600$, realizado em dinheiro, subscrito por todos os
sócios, na proporção das suas quotas e consequentemente alterado o
artigo 4.º e 5.º do contrato da sociedade, os quais passaram a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
300 000 euros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma
quota de 195 000 euros, pertencente ao sócio José Maria Neto Pe-
reira, uma quota de 30 000 euros e uma quota de 15 000 euros,
pertencentes ao sócio Fernando José de Melo Neto Pereira; uma
quota de 30 000 euros, pertencente ao sócio Fernando da Costa
Loureiro e uma quota de 30 000 euros pertencente ao sócio Joaquim
Maria Neto Pereira.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora
dele, activa e passivamente, fica a cargo do sócio José Maria Neto
Pereira. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos é suficiente a assinatura de um gerente.

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

Mais certifico, que foi efectuado o registo de cessação de fun-
ções do gerente Fernando José Melo Neto Pereira, por renúncia em
26 de Novembro de 2001.

11 de Março de 2002. � A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
1000061837

BRENHALIMENTAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1766/941116; identificação de pessoa colectiva n.º 503307106;
inscrição n.º 7 ; número e data da apresentação: 5/020205.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de dissolução e encerramento da liquidação, tendo as con-
tas sido aprovadas em 26 de Novembro de 2001.

11 de Março de 2002. � A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
1000061834

RODIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 88/451117; identificação de pessoa colectiva n.º 500233918;
inscrição n.º 20 ; número e data da apresentação: 3/20020325.
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Certifico que foi aumentado o capital da sociedade em epígrafe,
de 750 000$ para 5000 €, sendo o aumento de 252 410$, realiza-
do por incorporação de resultados transitados e subscrito pelos só-
cios na proporção das suas quotas tendo em consequência sido al-
terado o artigo 3.º do respectivo contrato que passou a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000,00 €, integralmente realizado em di-
nheiro e corresponde à soma das quotas dos sócios que são as
seguintes: uma no valor de 2900,00 €, indivisa, pertencente a D.
Maria de Lurdes Ferreira de Freitas, Jorge de Freitas Martins Ri-
beiro, Luís Filipe de Freitas Ribeiro, D. Rosa Maria de Freitas Ri-
beiro Santos, e D. Cristina Maria de Freitas Ribeiro em comum e
sem determinação de parte ou direito e outra no valor de 2100,00 €
pertencente a Jorge de Freitas Martins Ribeiro.

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

Conferida, está conforme.

11 de Abril de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria da Concei-
ção Machado de Figueiredo. 1000061685

SALÃO CHAPÉU � CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1625/930709; identificação de pessoa colectiva n.º 503030171;
inscrição n.º 5 ; número e data da apresentação: 3/20020322.

Certifico que foi aumentado o capital da sociedade em epígrafe,
de 400 000$ para 5000,00 €, sendo o aumento de 602 410$, rea-
lizado em dinheiro e subscrito pelos sócios Florbela Fonseca
Felizardo Lourenço e José Augusto da Conceição Lourenço, na
proporção das suas quotas tendo em consequência sido alterado o
artigo 3.º do respectivo contrato que passou a ter a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 3.º

O capital social inteiramente realizado em dinheiro é de
5000,00 euros, corresponde à soma de duas quotas de 2500,00 €,
uma de cada um dos sócios.

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

Conferida, está conforme.

11 de Abril de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria da Concei-
ção Machado de Figueiredo. 1000061683

VIEGAS & VIEGAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1158/890523; identificação de pessoa colectiva n.º 502163780;
inscrição n.º 6 ; número e data da apresentação: 10/20020325.

Certifico que foi aumentado o capital da sociedade em epígrafe,
de 1 500 000$ para 50 000,00 €, sendo o aumento de 8 524 100$,
realizado em dinheiro e subscrito pelo sócio António Manuel Jor-
ge Viegas, com a quantia de 6 016 870$, e pela sócia Irene Aze-
nha da Silva Viegas, com a quantia de 2 507 230$ tendo em
consequência sido alterado o artigo 3.º do respectivo contrato que
passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social inteiramente realizado em dinheiro é de
50 000,00 €, corresponde à soma de duas quotas, uma de
35 000,00 €, pertencente ao sócio António Manuel Jorge Viegas e
uma de 15 000,00 pertencente à sócia Irene Azenha da Silva Viegas.

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

Conferida, está conforme.

11 de Abril de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria da Concei-
ção Machado de Figueiredo. 1000061679

VILLA PARIS � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
E TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1583/930216; identificação de pessoa colectiva n.º 502935391;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 4 ; números e
data das apresentações: 6 e 7/20020320.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo de cessação de funções do gerente Salim Firojali
Hassam, por renúncia; data: 15 de Junho de 2001.

Mais certifica que foi efectuado o registo de designação de ge-
rente Cheinaze Samsudin Mamade Ussene, casada, data da
deliberação: 30 de Junho de 2001.

Conferida, está conforme.

10 de Abril de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria da Concei-
ção Machado de Figueiredo. 1000061678

RIBOGESSO, SOCIEDADE DE REVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1570/930122; identificação de pessoa colectiva n.º 502913428;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 16/20020320.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo de designação de gerente Cláudio David Gonçal-
ves da Silva, data da deliberação: 1 de Fevereiro de 2002.

Conferida, está conforme.

9 de Abril de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria da Concei-
ção Machado de Figueiredo. 1000061677

FOZREPARAÇÕES � EQUIPAMENTO ELECTRÓNICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1657/931001; identificação de pessoa colectiva n.º 503080209;
inscrição n.º 14 ; número e data da apresentação: 15/20020322.

Certifico que foi aumentado o capital da sociedade em epígrafe,
de 400 000$ para 5000,00 €, sendo o aumento de 602 410$, reali-
zado em dinheiro e subscrito pelos sócios, na proporção das suas
quotas, tendo em consequência sido alterado o artigo 3.º do respec-
tivo contrato que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social totalmente realizado em dinheiro é de 5000 €
com a seguinte composição: uma quota de 3750,00 € pertencente
à sócia Cláudia Alexandra Curado Nunes, uma quota de 1250,00 €
pertencente ao sócio Agostinho Cardoso Rendeiro de Sousa.

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

Conferida, está conforme.

9 de Abril de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria da Concei-
ção Machado de Figueiredo. 1000061676

A. M. AZENHA & MORAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2206/980811; identificação de pessoa colectiva n.º 504223739;
inscrição n.º 6 ; número e data da apresentação: 19/20020322.

Certifico que foi aumentado o capital da sociedade em epígrafe,
de 400 000$ para 5000,00 €, sendo o aumento de 602 410$, reali-
zado em dinheiro e subscrito pelos sócios, na proporção das suas
quotas, tendo em consequência sido alterado o artigo 3.º do respec-
tivo contrato que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social totalmente realizado em dinheiro é de 5000,00 €,
e corresponde à soma de duas quotas  iguais de 2500,00 €, uma
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pertencente ao sócio Luís António Azenha Silva e outra à sócia
Maria Helena Góis Margalhau de Jesus Silva.

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

Conferida, está conforme.

9 de Abril de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria da Concei-
ção Machado de Figueiredo. 1000061674

ALBUQUERQUE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1618/930608; identificação de pessoa colectiva n.º 503009520;
inscrição n.º 13 ; número e data da apresentação: 8/20020322.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo de designação de gerente Maria Fernanda Almeida
da Silva, divorciada, data da deliberação: 30 de Dezembro de 2001.

Conferida, está conforme.

8 de Abril de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria da Concei-
ção Machado de Figueiredo. 1000061672

ÊXITO � ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1514/920825; identificação de pessoa colectiva n.º 502831073;
inscrição n.º 2 ; número e data da apresentação: 21/20020320.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo de dissolução e encerramento da liquidação,
data: 28 de Janeiro de 2002.

Conferida, está conforme.

5 de Abril de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria da Concei-
ção Machado de Figueiredo. 1000061666

NATUROLIZ � CLÍNICA BIOLÓGICA DE RECUPERAÇÃO
FÍSICA NATURAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2767/20020219; identificação de pessoa colectiva
n.º 502404981; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 13 ; número e
data da apresentação: 10/20020320.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo de cessação de funções do gerente Elviro Fajardo
Fernandes, por renúncia, data: 13 de Março de 2002.

Conferida, está conforme.

5 de Abril de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria da Concei-
ção Machado de Figueiredo. 1000061663

CONSTRUÇÕES � PAULO FERREIRA DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2708/010924; identificação de pessoa colectiva
n.º 505660547; inscrição n.º 2 ; número e data da apresenta-
ção: 5/20020318.

Certifico que foi aumentado o capital da sociedade em epígrafe,
de 10 000,00 € para 52 380,00 €, sendo o aumento de 42 380,00 €,
realizado em dinheiro e subscrito pelos sócios, na proporção das
suas quotas tendo em consequência sido alterado o artigo 3.º do
respectivo contrato que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro
é de 52 380,00 €, e corresponde à soma das seguintes quotas: uma
de 31 428 € pertencente ao sócio Paulo Ferreira Dias e outra de
20 952,00 € pertencente à sócia Maria João Marques Duarte.

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

Conferida, está conforme.

4 de Abril de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria da Concei-
ção Machado de Figueiredo. 1000061660

AUTO SALTADOURO � OFICINA DE REPARAÇÃO
AUTOMÓVEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2811/20020322; identificação de pessoa colectiva n.º 505872609;
inscrição n.º 1 ; número e data da apresentação: 21/20020322.

Certifico que entre Maria da Graça Sousa Cardoso Fernandes e
marido Anacleto de Lemos Valente Fernandes, casados na comu-
nhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe que se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma AUTO SALTADOURO �
Oficina de Reparação Automóvel, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Casal da Fonte, sem
número de polícia, lugar e freguesia de Brenha, concelho de Figuei-
ra da Foz.

3 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social para outro local 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 exploração de oficina de repara-
ção, manutenção e pintura automóvel e comércio de peças e aces-
sórios relacionados com a actividade.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valo-
res nominais de 2500 euros, cada, pertencentes uma a cada um dos
sócios Maria de Graça Sousa Cardoso Fernandes e Anacleto de
Lemos Valente Fernandes.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos
basta a intervenção de um gerente.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual 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.

ARTIGO 8.º

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

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.

Conferida, está conforme.

8 de Abril de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria da Concei-
ção Machado de Figueiredo. 1000061931

VALDEMAR & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1641/930810; identificação de pessoa colectiva n.º 503050920;
inscrição n.º 9 e inscrição n.º 10 ; números e data das apresen-
tações: 23 e 24/020314.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi aumenta-
do o capital com 45 012,02 euros, realizado em dinheiro, subscrito
quanto a 42 761,42 euros, pelo sócio Valdemar Duarte Gomes e
quanto a 2250,60 euros, pelos sócios Maria Nazaré Brás, Jorge
Manuel Brás Meneses, Isabel Maria Brás Meneses, Alice Margari-
da Brás Meneses e Andrea Brás Meneses e consequentemente al-
terado o artigo 3.º do contrato de sociedade, o qual passou a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, dividido em três quotas, duas dos valores nominais
de 4738,58 euros e 42 761, 42 euros, ambas pertencentes ao sócio
Valdemar Duarte Gomes e outra de 2500 euros, pertencente, em
comum e sem determinação de parte ou direito, aos sócios Maria
Nazaré Brás, Jorge Manuel Brás Meneses, Isabel Maria Brás
Meneses, Alice Margarida Brás Meneses e Andrea Brás Meneses.

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

Mais certifico, que foi efectuado o registo de designação de ge-
rente do sócio Valdemar Duarte Gomes, por deliberação de 26 de
Dezembro de 2001.

18 de Março de 2002. � A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
1000061782

FORMAS DE ARTE � ATELIER DE ARQUITECTURA
E URBANISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2146/980311; identificação de pessoa colectiva n.º 504109723;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 21/020314.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumenta-
do o capital social com 602 410$, realizado em dinheiro, subscri-
tos por ambos os sócios, na proporção das suas quotas e
consequentemente alterado o artigo 3.º do contrato da sociedade, o
qual passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, já entrado
na caixa social, é de 5000 euros, correspondente à soma de duas
quotas: uma de 3750 euros, pertencente ao sócio José António da
Costa Pinheiro e outra de 1250 euros, pertencente à sócia Raquel
Margarida Carvalheiro de Jesus Oliveira.

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

18 de Março de 2002. � A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
1000061780

COFISA � CONSERVAS DE PEIXE DA FIGUEIRA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 731/811002; identificação de pessoa colectiva n.º 501193545;
inscrição n.º 21; número e data da apresentação: 16/010925.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de designação dos membros do conselho de Administra-
ção e do fiscal único, para o triénio de 2000/2002, conselho de
administração: presidente � José Eduardo Coquenão Folque,
vogais: António Luís Magalhães Tavares e João Manuel Chaves de
Sousa Ventura, fiscal único: João Fernandes & associados, socie-
dade de revisores oficiais de contas, representada por Rui Miguel
Nogueira Machado, revisor oficial de contas, suplente: João Augusto
& Associados, sociedade de revisores oficiais de contas., represen-
tada por João Cordeiro Augusto, revisor oficial de contas.

18 de Março de 2002. � O Ajudante Principal, Lúcia Brito.
1000061778

ACIANTO � SOCIEDADE DE EXPLORAÇÃO DE BARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1152/890410; identificação de pessoa colectiva n.º 502145528;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 14/020228.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumenta-
do o capital social com 597 410$, realizado em dinheiro, subscrito
por ambos os sócios, na proporção das suas quotas e consequen-
temente alterado o artigo 3.º do contrato da sociedade, o qual pas-
sou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O valor do capital social, após redenominação em euros, é de
5000 euros por quatro quotas, com os seguintes valores
nominais: uma quota de 1666,67 euros, pertencente ao sócio Gilber-
to Sousa Figueiredo Abreu, uma quota de 833,33 euros, pertencente
ao sócio Gilberto Sousa Figueiredo Abreu, uma quota de
1666,67 euros, pertencente ao sócio Mário Rui Cação Bento
Ferreira, uma quota de 833,33 euros, pertencente ao sócio Mário Rui
Cação Bento Ferreira.

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

11 de Março de 2002. � A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
1000061777

DUARTE SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 762/820215; identificação de pessoa colectiva n.º 501211934;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 11/020228.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de designação dos gerentes, Gonçalo Nuno Amado de
Vasconcelos Duarte Silva, casado; Salvador Maria Amado de Vas-
concelos Duarte Silva, casado e Pedro Manuel de Brito e Cunha
Duarte Silva, solteiro, maior, para o triénio de 2002/2004, por de-
liberação de 22 de Dezembro de 2001.

11 de Março de 2002. � A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
1000061776

SERILETRA � DECORAÇÃO DE VIATURAS E PAINÉIS
PUBLICITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1588/930303; identificação de pessoa colectiva n.º 502955600;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 3/020228.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe aumentado o
capital com 502 410$, realizado em dinheiro, subscrito por ambos
os sócios, na proporção das suas quotas e consequentemente alte-
rado o artigo 3.º do contrato da sociedade, o qual passou a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e é representado por duas quotas, uma de 3000 euros
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do sócio Gilberto Manuel Duarte da Cunha Jordão e outra de
2000 euros do sócio Manuel Pocinha da Costa Pedrosa.

11 de Março de 2002. � A Ajudante Principal, Lúcia Brito.

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

11 de Março de 2002. � A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
1000061775

CELULOSE BEIRA INDUSTRIAL (CELBI), S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 232/650322; identificação de pessoa colectiva n.º 500060266;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 46 e inscrição n.º 47; números
e data das apresentações: 22 e 23/020221.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram
efectuados os registos, de cessação de funções do membro do con-
selho de administração, Jouko Taukojärvi, por renúncia em 22 de
Novembro de 2001 e de designação de Jussi Huttunen, casado, para
membro do conselho de administração, por cooptação, por delibe-
ração de 27 de Novembro de 2001.

11 de Março de 2002. � A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
1000061774

BOUTIQUE SONHO LOUCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1984/960924; identificação de pessoa colectiva n.º 503727350;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2; número e data da apresenta-
ção: 4/020221.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de mudança de sede para a Rua da República, 200, Cen-
tro Comercial Figueira Shoping, loja 49, freguesia de São Julião,
concelho de Figueira da Foz.

11 de Março de 2002. � A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
1000061773

ANTÓNIO PERES SANCHES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 790/820703; identificação de pessoa colectiva n.º 501300422;
inscrição n.º 15; número e data da apresentação: 10/020220.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumenta-
do o capital com 72 300$, realizado em dinheiro, subscrito por to-
dos os sócios, na proporção das suas quotas e alterados os arti-
gos 1.º, 2.º, 3.º e 7.º, do contrato da sociedade, os quais passaram
a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � (Mantém-se.)
2 � A gerência da sociedade, poderá, sem dependência de au-

torização de outros órgãos, deslocar a sede social para outro local
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto a exploração de café, cerveja-
ria, restaurante e pensão residencial, actividades de animação turís-
tica, nomeadamente de diversão aquáticas.

2 � 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 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e noutros
bens constantes da escrita social, é de 150 000 e corresponde à soma
de três quotas iguais dos valores nominais de 50 000 euros, cada,

pertencentes uma a cada um dos sócios António dos Prazeres Perez
Sanchez, João Manuel Prazeres Perez Sanchez e Paulo Nunes Peres
Sanches.

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 sócios que representem a totalida-
de do capital social, desde que deliberado por unanimidade dos
sócios que representem a totalidade 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.

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

11 de Março de 2002. � A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
1000061772

RESTAURANTE A CUBATA DE CARRITOS
DE DUARTE & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 928/850528; identificação de pessoa colectiva n.º 501638970;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 13 e inscrição n.º 17; números
e data das apresentações: 11 e 12/020214.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumenta-
do o capital com 2 410$, realizado em dinheiro, subscrito por am-
bos os sócios, na proporção das suas quotas e consequentemente
alterado o artigo 3.º e 5.º do contrato da sociedade, os quais passa-
ram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, já entrado
na caixa social, é de 5000 euros e corresponde à soma de duas
quotas iguais, do valor nominal de 2500 euros, uma de cada sócio,
Lino Jorge dos Santos Rodrigues e Albano Jorge Amaro Mendes.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora
dele, activa e passivamente, fica a cargo de dois gerentes, já no-
meados ambos os sócios.

§ único. Para obrigar a sociedade validamente em todos os seus
actos e contratos é necessária a assinatura conjunta de dois gerentes.

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

Mais certifico, que foi efectuado o registo de cessação de fun-
ções do gerente Joaquim Jorge Fernandes de Carvalho, por renún-
cia em 14 de Novembro de 2001.

11 de Março de 2002. � A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
1000061770

PAULO LOPES, UNIPESSOAL L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2810/20020321; identificação de pessoa colectiva
n.º 506066339; inscrição n.º 1 ; número e data da apresenta-
ção: 13/20020321.

Certifico que Paulo Manuel da Silva Lopes, casado com Graça
Maria Esteves de Freitas, na comunhão de adquiridos, foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

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

e tem a sua sede na Rua Figueira da Foz, 56 e 58, lugar de Ca-
sal do Mato, freguesia de Alhadas, concelho da Figueira da Foz.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de limpeza
e comércio de artigos relacionados com a actividade.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros é representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente a ele sócio Paulo Manuel da Silva Lopes.

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 confor-
me for deliberado, ficará a cargo dele sócio Paulo Manuel da Sil-
va Lopes, desde já nomeado gerente, ou ainda a cargo de outras
pessoas estranhas à sociedade, que venham a ser por ele sócio de-
signadas.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos 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 de socie-
dades reguladas por leis especiais e em agrupamentos complemen-
tares de empresas e desde que em sociedades por quotas não fique
na situação de único sócio dessa sociedade.

ARTIGO 7.º

Fica sócio autorizado a celebrar com a sociedade negócios jurí-
dicos que sirvam à prossecução do objecto social.

Conferida, está conforme.

8 de Abril de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria da Concei-
ção Machado de Figueiredo. 1000061927

TELESOUSA II � COMERCIALIZAÇÃO E REPARAÇÃO
DE ELECTRODOMÉSTICOS L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2807/20020318; identificação de pessoa colectiva
n.º 504807439; inscrição n.º 1 ; número e data da apresenta-
ção: 20/20020318.

Certifico que entre Floriano Andrade de Sousa, casado com Maria
Isabel Davim de Sousa, na comunhão de adquiridos, e Rodrigo de
Jesus Paixão Nobre, solteiro, maior, foi constituída a sociedade em
epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma TELESOUSA II � Comercia-
lização e Reparação de Electrodomésticos, L.da

e tem a sua sede na Estrada de Coimbra, lugar de Carneira, 3.º
bloco, rés-do-chão, freguesia de São Julião da Figueira da Foz con-
celho e cidade da Figueira da Foz.

2 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social dentro do mesmo concelho ou para conce-
lho limítrofe, bem como poderá 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 comercialização e reparação
de electrodomésticos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores
nominais de 2500 euros, cada, pertencentes uma a cada um dos só-
cios Floriano Andrade de Sousa e Rodrigo de Jesus Paixão Nobre.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos é necessária a assinatura conjunta de dois gerentes.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quan-
do esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for in-
cluída 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.

ARTIGO 9.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
até ao montante global igual ao décuplo do capital social,
reembolsáveis quando julgadas dispensáveis, sendo a data e a for-
ma de restituição fixadas em assembleia geral.

2 � Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade, quan-
do esta deles carecer, nas condições de retribuição e reembolso que
forem fixadas em assembleia geral, que delibere o reembolso.

 Conferida, está conforme.

4 de Abril de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria da Concei-
ção Machado de Figueiredo. 1000061920

SABIR INTERNACIONAL � IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1628/930713; identificação de pessoa colectiva
n.º 503077127; inscrição n.º 5 ; número e data da apresenta-
ção: 21/020205.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumenta-
do o capital com 45 120 500$, realizado em dinheiro, subscrito por
ambos os sócios, na proporção das suas quotas e alterados os arti-
gos 1.º , 2.º e 3.º, do contrato da sociedade, os quais passaram a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma SABIR Internacional � Importação,
Exportação. L.da e tem a sua sede na Rua Dr. Calado, 23, 25 e 27,
freguesia de São Julião da Figueira da Foz, concelho e cidade da
Figueira da Foz.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio, importação, exporta-
ção e representação de bens de consumo, estudos e projectos de
apoio e desenvolvimento aos negócios de empresas e investimen-
tos e prestação de serviços na área de turismo.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e noutros
bens constantes da escrita social, é de 250 000 euros e corresponde
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à soma de duas quotas iguais dos valores nominais de
125 000 euros, cada, pertencentes uma a cada um dos sócios, Sabir
Valimamade Ali e Shahenaz Shahenaz Sadrudin Ibrahim Ali.

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

11 de Março de 2002. � A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
1000061958

PELICANO & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2774/020123; identificação de pessoa colectiva n.º 505880580;
inscrição n.º 1 ; número e data da apresentação: 17/020123.

Certifico que entre Fernando Manuel Saraiva Pelicano e Maria
Manuela Rodrigues da Silva Pelicano, foi constituída a sociedade
em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Pelicano & Silva, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da República, 12, fre-
guesia de São Julião da Figueira da Foz, concelho e cidade da Fi-
gueira da Foz.

3 � A gerência da sociedade, poderá deslocar a sede social para
outro local 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 comercialização de calçado,
artigos de pele, marroquinaria, artigos de praia e campismo, têxteis
e artigos desportivos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros e corresponde à soma de duas quotas dos valores
nominais e titulares seguintes: uma de 6000 euros pertencente ao
sócio Fernando Manuel Saraiva Pelicano, e uma de 4000 euros
pertencente à sócia Maria Manuela Rodrigues da Silva Pelicano.

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 suficiente a intervenção de um gerente.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual a 20 vezes o capital social, 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.

4 de Março de 2002. � A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
1000061952

FOZCRITA � SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2773/020123; identificação de pessoa colectiva
n.º 505880652; inscrição n.º 1 ; número e data da apresenta-
ção: 16/020123.

Certifico que entre José Lopes Carvalho e Maria Rita Ferreira
Gomes Carvalho, foi constituída a sociedade em epígrafe a qual
ficou a reger-se pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma FOZCRITA � Serviços de
Contabilidade, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Largo do Mato, 7, fregue-
sia de São Julião da Figueira da Foz, concelho e cidade da Figuei-
ra da Foz.

3 � A gerência da sociedade, poderá deslocar a sede social
para outro local dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, podendo ainda criar sucursais, filiais, agências ou ou-
tras formas locais de representação, no território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de contabi-
lidade.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valo-
res nominais e titulares seguintes: uma de 4000 euros pertencente
ao sócio José Lopes Carvalho, e uma de 1000 euros pertencente à
sócia Maria Rita Ferreira Gomes Carvalho.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração confor-
me for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em
assembleia geral, ficando desde já nomeado gerente o sócio José
Lopes Carvalho.

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos
é suficiente a intervenção de um gerente.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual 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.

4 de Março de 2002. � A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
1000061941

LOUSÃ

FASTER � PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 703/
971016; identificação de pessoa colectiva n.º 503973572;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5 ; número e data da apresen-
tação: 2/020307.

Certifico que a sociedade em epígrafe mudou a sede para a zona
Industrial do Padrão, lote 46, freguesia e concelho de Lousã.

Está conforme o original.

8 de Abril de 2002. � A Adjunta do Conservador, Isabel Car-
doso Batista Grilo. 1000060830
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MONTEMOR-O-VELHO

ANTÓNIO DA COSTA GOIS � ENGENHARIA E GESTÃO,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Pereira, Montemor-o-Velho

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Velho. Matrí-
cula n.º 339; identificação de pessoa colectiva n.º 503942910;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 2/261201.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, a mesma al-
terou parcialmente o seu contrato, designadamente quanto ao arti-
go 3.º, que ficou com a seguinte nova redacção:

ARTIGO 3.º

Capital reforçado com mais 602 410$ subscrito em dinheiro, pelo
sócio único. Passa para 1 002 410$, correspondente a 5000 euros.

Sócio e quota: A) António da Costa Reis Gois, com uma quota
de 5000 euros.

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

Conferida está conforme.

8 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
Moreira de Freitas. 1000062321

MAIA & MAIA, L.DA

Sede: Montemor-o-Velho

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Velho. Matrí-
cula n.º 73; identificação de pessoa colectiva n.º 501198326;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 9; número e data da apresenta-
ção: 9/291101.

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

Renúncia de gerência do sócio Marco António Duarte Maia.

Está conforme o original.

8 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
Moreira de Freitas. 1000060828

DOCEMOR � PASTELARIA E CONFEITARIA, L.DA

Sede: Rua do Abade João, 8, Montemor-o-Velho

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Velho. Matrí-
cula n.º 230/141292; identificação de pessoa colectiva
n.º 502902833; inscrição n.º 10; número e data da apresenta-
ção: 281201.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, a mesma al-
terou parcialmente o seu contrato, designadamente quanto ao arti-
go 3.º, que ficou com a seguinte nova redacção:

ARTIGO 3.º

Capital reforçado com mais 602 410$ subscrito em dinheiro, pelos
sócios pela forma seguinte: o sócio Luís Manuel de Jesus reforça
a sua quota com 301 205$, passando a deter uma quota de
501 205$. O sócio Manuel Augusto de Oliveira, reforça a sua quota
com mais escudos: 301 205$, passando a deter uma quota de
501 205$. Passa para 1 002 410$, correspondente a 5000 euros.

Sócios e quotas: A) Luís Manuel de Jesus, com uma quota de
2500 euros; B) Manuel Augusto de Oliveira, com uma quota de
2500 euros.

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

Conferida está conforme.

28 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria
Madalena Moreira de Freitas. 1000061855

GONÇALVES & AZAMBUJO, L.DA

Sede: Gatões, concelho Montemor-o-Velho

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Velho. Matrí-
cula n.º 94/060583; identificação de pessoa colectiva
n.º 501395245; inscrição n.º 3; número e data da apresenta-
ção: 211201.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, a mesma al-
terou parcialmente o seu contrato, designadamente quanto ao arti-
go 3.º, que ficou com a seguinte nova redacção:

ARTIGO 3.º

Capital reforçado com mais 2410$, em dinheiro, subscrito pelos
sócios pela forma seguinte: o sócio António Oliveira Azambujo
reforça a sua quota com mais 1446$, passando a deter uma quota
de 601 446$. A sócia Maria Deolinda Pereira Gonçalves reforça a
sua quota com mais 964$, passando a deter uma quota de 401 964$.
Passa para 1 002 410$, correspondente a 5000 euros.

Sócios e quotas: A) António Oliveira Azambujo, com uma quo-
ta de 3000 euros; B) Maria Deolinda Pereira Gonçalves, com uma
quota de 2000 euros.

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

Conferida está conforme.

21 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria
Madalena Moreira de Freitas. 1000060766

J. GUARDADO, MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Sede: Gatões, Montemor-o-Velho

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Velho. Matrí-
cula n.º 352/080198; identificação de pessoa colectiva
n.º 504056471; inscrição n.º 2; número e data da apresenta-
ção: 181201.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, a mesma al-
terou parcialmente o seu contrato, designadamente quanto ao arti-
go 3.º, que ficou com a seguinte nova redacção:

ARTIGO 3.º

Capital reforçado com mais 2410$ subscrito em dinheiro, pelos
sócios pela forma seguinte cada sócio aumenta a sua quota com
mais 602$50, passando a ser de 250 602$50 cada uma. Passa para
1 002 410$, correspondente a 5000 euros.

Sócios e quotas: A) Jaime Freitas Guardado, com uma quota de
1250 euros; B) Maria Adelaide Oliveira Bernardes, com uma quo-
ta de 1250 euros. C) João Paulo Bernardes Guardado, com uma
quota de 1250 euros. D) Fátima Isabel Bernardes Guardado, com
uma quota de 1250 euros.

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

Conferida está conforme.

28 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria
Madalena Moreira de Freitas. 1000061852

ARMANDO DIAS SILVA, L.DA

Sede: Liceia, Montemor-o-Velho

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Velho. Matrícula
n.º 20/030269; identificação de pessoa colectiva n.º 500528888; ins-
crição n.º 7; número e data da apresentação: 34/281201.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, a mesma al-
terou parcialmente o seu contrato, designadamente quanto ao arti-
go 3.º, que ficou com a seguinte nova redacção:

ARTIGO 3.º

Capital reforçado com mais 602 410$ subscrito em dinheiro, pelos
sócios pela forma seguinte: cada sócio aumenta a sua quota com
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mais 301 205$, passando o sócio Oscar Renato Andrade Rama
Figueiredo a deter uma quota de 661 205$ e a sócia Vitalina
Andrade de Oliveira Rama Figueiredo, uma quota de 341 205$
Passa para 1 002 410$, correspondente a 5000 euros.

Sócios e quotas: A) Oscar Renato Andrade Rama Figueiredo, com
uma quota de 3298 euros; B) Vitalina Andrade de Oliveira Rama
Figueiredo, com uma quota de 1702 euros.

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

Conferida está conforme.

28 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria
Madalena Moreira de Freitas. 1000061849

PENACOVA

INDÚSTRIA DE BLOCOS E ARTEFACTOS
DE CIMENTO DA CORREDOIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penacova. Matrícula n.º 447/
020219; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/020219.

Certifico que entre: Vítor Manuel Martins Ferreira Branco e
mulher Anabela Pereira da Costa, casados na comunhão de adqui-
ridos.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Indústria de Blocos e Artefac-
tos de Cimento da Corredoira, L.da e tem a sua sede no lugar de
Oliveira do Mondego, concelho de Penacova.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sede poderá ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
sem prévia autorização da assembleia geral.

3 � A criação de sucursais, filiais, agências, delegações ou ou-
tras formas locais de representação não dependerá de deliberação
dos sócios.

ARTIGO 2.º

O objecto é actividade de fabricação de produtos de betão, ges-
so, cimento e marmorite.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros o que corresponde à soma de duas quotas: uma de
3000 euros pertencente ao sócio Vítor Manuel Martins Ferreira
Branco e outra de 2000 euros, pertencente à sócia Anabela Pereira
da Costa.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, podendo ou não ser remunerada,
conforme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo de am-
bos os sócios.

2 � Para obrigar a sociedade, é suficiente a assinatura de um dos
gerentes.

ARTIGO 5.º

1 � Nos casos de cessão onerosa de quotas a favor de estranhos,
é atribuído à sociedade em primeiro lugar e aos sócios não cedentes,
em segundo lugar, se aquela o não puder ou quiser exercer, com
eficácia real, o direito de preferência a exercer nos termos gerais.

2 � A cessão de quotas a estranhos depende sempre do consen-
timento da sociedade.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares
até ao décuplo do capital social.

ARTIGO 7.º

A gerência fica desde já autorizada a efectuar levantamentos da
conta de depósito em nome da sociedade, até ao montante do ca-
pital, a fim de fazer face às despesas relativas a esta escritura, seu
registo e publicações, despesas de instalação, aquisição de equipa-
mentos e inicio da sua actividade.

Conferida, está conforme.

9 de Abril de 2002. � A Ajudante, Ana Maria de Almeida Viseu.
1000061850

VÍTOR ALVES & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penacova. Matrícula n.º 448/
020108; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/020118.

Certifico que entre: Maria Gilberta Alves Ferreira Madeira e
marido Vítor Manuel Madeira Alves, casados na comunhão de
adquiridos.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Vítor Alves & Ferreira, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Casas de Baixo, sem
número de policia, lugar e freguesia de Sazes do Lorvão, concelho
de Penacova.

3 � A gerência da sociedade, poderá deslocar a sede social para
outro local 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 corte e comércio de madeiras e
exploração florestal.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valo-
res nominais de 2500 euros, cada pertencentes uma a cada um dos
sócios Maria Gilberta Alves Ferreira Madeira e Vítor Manuel Ma-
deira Alves.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos
é suficiente a intervenção de um gerente.

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedade regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual 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.

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.

Conferida, está conforme.

9 de Abril de 2002. � A Ajudante, Ana Maria de Almeida Viseu.
1000061830

NOVO TALHO CONFIANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penacova. Matrícula n.º 50/
861202; identificação de pessoa colectiva n.º 501748725; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 4/271101.
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Certifico que foi aumentado o capital social da sociedade supra
identificada de 500 000$ para 5000 euros, 1 002 410$ por incorpo-
ração de resultados transitados e foi alterado parcialmente o pacto
social, quanto ao seguinte artigo cuja redacção passou a:

ARTIGO 3.º

O capital social realizado em dinheiro é de 5000 euros, e
corresponde à soma das quotas dos sócios do seguinte modo: sócio
Carlos Alberto dos Santos, uma quota no valor nominal de
2500 euros; sócia Luísa Maria Almeida Amaral dos Santos, uma
quota no valor nominal de 2500 euros.

O texto completo do pacto social da mesma sociedade, na sua
redacção actualizada, foi depositada na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

10 de Abril de 2002. � A Ajudante, Ana Maria de Almeida
Viseu. 1000061847

PENELA

AGÊNCIA FUNERÁRIA SANTA EUFÉMIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penela. Matrícula n.º 202/
20020326; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/
26032002.

Certifico que entre José Alimpar Vintém Pereira e sua mulher
Maria Cacilda da Purificação Francisco, casados em comunhão de
adquiridos, constituíram uma sociedade por quotas, com a denomi-
nação em epígrafe, a qual se regerá pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a denominação Agência Funerária Santa
Eufémia, L.da, e tem a sua sede no lugar e freguesia do Espinhal,
concelho de Penela.

§ 1.º A gerência poderá mudar a sede dentro do mesmo conce-
lho ou para concelho limítrofe, bem como abrir ou encerrar filiais,
sucursais ou quaisquer outras formas de representação no país ou
no estrangeiro.

§ 2.º Poderá a sociedade adquirir participações noutras socieda-
des, em sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamen-
tos complementares de empresas.

2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços relati-
vos à organização e realização de funerais, transporte de cadáve-
res para exéquias fúnebres, inumação, cremação ou expatriamento
e trasladação de restos mortais já inumados, bem como obtenção
de documentação necessária à prestação de tais serviços, venda ao
público de artigos funerários e religiosos, aluguer ou cedência a
outras agências funerárias e ainda ornamentação, armação e deco-
ração de actos festivos e religiosos.

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma no valor
nominal de 2500 euros, pertencente ao sócio José Amílcar Vintém
Pereira e outra no valor nominal de 2500 euros pertencente à sócia
Maria Cacilda da Purificação Franscisco.

4.º

A gerência será exercida pelo sócio José Amílcar Vintém Perei-
ra, já nomeado gerente, e ainda pelos gerentes eventualmente a
nomear em assembleia geral, mesmo estranhos à sociedade, com ou
sem remuneração conforme for deliberado em assembleia geral.

§ 1.º Para que a sociedade se considere validamente obrigada
basta a assinatura de um gerente.

§ 2.º É expressamente vedado aos gerentes obrigar a sociedade
a actos e contratos estranhos, tais como fianças, abonações, letras
de favor e outros semelhantes.

5.º

Na cessão de quotas a favor de terceiros, os sócios não cedentes
têm direito de preferência não necessitando do consentimento da
sociedade.

6.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de retiradas as
percentagens legalmente fixadas para reservas, ser-lhe-á dado o
destino que vier a ser deliberado em assembleia geral.

7.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota num dos seguin-
tes casos: Insolvência, falência ou interdição do respectivo titular,
judicialmente declarada e não suspensa; acordo com o respectivo
titular; Se, em processo judicial, fiscal ou administrativo, for orde-
nada a venda da quota, e sempre que a mesma seja penhora,
arrestada, ou arrematada.

§ único. Excepto no caso previsto na alínea b) deste artigo, a
amortização considera-se efectuada com o depósito, á ordem de
quem de direito, do valor da quota, que será a do último balanço
aprovado, se este tiver sido efectuado há menos de seis mesmos,
caso contrário será o que lhe for atribuído em balanço especial para
o efeito.

8.º

Por falecimento ou interdição de um dos sócios, a sociedade
continuará com os herdeiros da falecido ou o representante do in-
terdito, devendo aqueles, de entre si, nomear um que a todos re-
presente na sociedade, enquanto a quota se mantiver indivisa

9.º

Dissolvendo-se a sociedade serão liquidatários os sócios que pro-
cederão à liquidação e partilha dos haveres sociais, na forma deli-
berada em assembleia geral.

10.º

A sociedade obriga-se a assumir as despesas de constituição,
publicação e registo: de compra e venda de automóveis e de bens
imóveis e aquisição de equipamento e despesas de manutenção do
giro comercial, até ao registo definitivo, efectuadas pelos gerentes.

Disposição transitória

Fica, desde já, a gerência, autorizada, a fazer os levantamentos
necessários de capital social, para fazer face ás despesas de consti-
tuição e registo da sociedade e aquisição de equipamento necessá-
rio ao início da sua actividade.

O pacto social na sua redacção actualizada encontra-se deposi-
tado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

26 de Março de 2002. � A Segunda-Ajudante, Dina Fernanda
de Jesus Rafael. 1000062227

SOURE

LP � BOVINOS LEITEIROS PARA RECRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Soure. Matrícula n.º 295/
921102; identificação de pessoa colectiva n.º 502857552;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 5; números e
data das apresentações: 7 e 8/020320.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, pelo
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2, Manuel dos Santos Gomes e
João Simões Pandeirada, casados, cessaram as funções de gerentes,
por destituição, em 17 de Dezembro de 2001, e pela inscrição
n.º 5 foi aumentado o capital social de 2 992,79 euros para
250 000 000 euros, com alteração parcial do pacto social e
redenominação do capital social, tendo sido dada nova redacção aos
artigos 4.º, 6.º, 7.º, 8.º e 9.º, os quais passam a ter a redacção se-
guinte:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado a dinheiro, é de
250 000 euros, (50 120 500$) correspondendo à soma de duas quo-
tas, sendo uma no valor nominal de 249 000 euros, pertencente à
sócia LACTICOOP � União de Cooperativas de Produtores de
Leite de Entre Douro e Mondego, UCRL, e outras, no valor nomi-
nal de 1000 euros, pertencente á sócia LACTICOOP � SPGS,
Unipessoal, L.da
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ARTIGO 6.º

1 � A administração é confiada a dois gerentes, sendo necessá-
ria a assinatura conjunta de ambos para obrigar a sociedade.

2 � Mantêm no cargo o gerente Joaquim Maria de São José Cardoso.
3 � Designam como gerente o Professor Honorato Neves Pinto

Ribeiro, casado, residente no lugar de Carvalha, Freguesia do
Troviscal, concelho de Oliveira do Bairro.

ARTIGO 7.º

É competência dos gerentes.
1 � Administrar os bens, dirigir a actividade, contratar pessoal,

fixar as respectivas condições de trabalho e exercer a respectiva
disciplina.

2 � Elaborar e apresentar à assembleia geral o relatório anual
das contas do exercício, bem como outros elementos que se mos-
trem necessários à racional e eficaz gestão económico-financeira.

3 � Dar execução aos planos e deliberações aprovadas em
assembleia geral.

4 � Requerer a convocação, de assembleias gerais.

ARTIGO 8.º

Os gerentes reunirão, pelo menos, uma vez por mês.
§ único. Nas reuniões dos gerentes deverá estar presente o gestor

de exploração e poderão estar presentes representantes das asso-
ciadas, sendo que o direito a voto á apenas e só atribuído aos pró-
prios gerentes.

ARTIGO 9.º

O gestor da exploração terá como funções assegurar a gestão
diária da exploração e seu , segundo os objectivos a definir pelos
gerentes.

§ único. Os gerentes delegarão ainda, no gestor de exploração,
os poderes que entendam necessários para o exercício das funções
acima definidas e ouvi-lo-á com carácter vinculativo, em tudo o que
se relacionar especificamente com a área técnica agrária.

Foi depositado o texto actualizado do pacto social.

Está conforme o original.

20 de Março de 2002. � O Segundo-Ajudante, Vítor Manuel
Pereira da Costa do Espírito Santo. 1000062188

BEIRA CAMPO � COOPERATIVA AGRÍCOLA
DE FIGUEIRÓ DO CAMPO, CRL

Conservatória do Registo Comercial de Soure. Matrícula n.º 2/
020226; identificação de pessoa colectiva n.º 501368841; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 7/020307.

Certifico que, em relação á sociedade em epígrafe, foi alterado o
pacto social, no seu artigo 43.º, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 43.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado pelos
sócios é de 19 800 euros, está dividido em 198 títulos de capital do
valor nominal  de 100 euros cada.

Foi depositado o texto actualizado do pacto social.

Está conforme o original.

20 de Março de 2002. � O Segundo-Ajudante, Vítor Manuel
Pereira da Costa do Espírito Santo. 1000062184

L. A. E G. INTERNACIONAL TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Soure. Matrícula n.º 354/
951018; identificação de pessoa colectiva n.º 503518158; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 1/020326.

Certifico que, em relação á sociedade em epígrafe, foi alterado o
pacto social, no seu artigo 3.º, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O objecto social consiste no exercício da actividade de transportes
públicos de mercadorias nacionais e internacional de máquinas e
mercadorias agrícolas, bem como a actividade de transitaria, no-

meadamente a prestação de serviços de natureza logística e
operacional, incluindo o planeamento, o controlo, a coordenação e
a direcção das operações relacionadas com a expedição, recepção,
armazenamento e circulação de bens ou mercadorias.

Foi depositado o texto actualizado do pacto social.

Está conforme o original.

20 de Março de 2002. � O Segundo-Ajudante, Vítor Manuel
Pereira da Costa do Espírito Santo. 1000062181

TÁBUA

ESTEVES & CASTANHEIRA � ALUGUER DE MÁQUINAS, L.DA

Sede: Lugar de Lageosa, freguesia de Ázere,
concelho de Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 465/
020327; identificação de pessoa colectiva n.º 506040607; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 2/020327.

Certifico que por escritura de 21 de Fevereiro de 2002, lavrada
na Cartório Notarial de Tábua, de fls. 101 e seguintes do livro de
notas para escrituras diversas n.º 121 E, foi constituída a socieda-
de em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Esteves & Castanheira � Aluguer
de Máquinas, L.da

2.º

Tem a sede no lugar da Lageosa, freguesia de Ázere, concelho
de Tábua.

3.º

A sociedade tem por objecto o aluguer de máquinas e equipamento.

4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 5000 euros, dividido em duas quotas, uma do valor nomi-
nal de 2550 euros, pertencente ao sócio Eduardo António Santos
Esteves Castanheira e outra do valor nominal de 2450 euros per-
tencente ao sócio Arnaldo Paulo Mendes Esteves Castanheira.

5.º

Poderão ser exigidas prestações suplementares, até 50 vezes o
respectivo capital social.

6.º

A sociedade poderá adquirir participações no capital de socieda-
des reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementa-
res de empresas.

7.º

À cessão de quotas a estranhos é necessário o consentimento
social, cabendo à sociedade á sociedade em primeiro lugar e aos
sócios em segundo o direito de preferência.

8.º

A gerência da sociedade e a sua representação, pertence aos só-
cios e ou a estranhos, a designar pela assembleia geral, ficando
desde já, nomeados gerentes ambos os sócios, obrigando-se a so-
ciedade em todos os seus actos e contratos, com a assinatura con-
junta de dois gerentes, mas bastando uma só nos actos de mero
expediente.

Está conforme o original.

8 de Abril de 2002 � A Ajudante, Graça Maria Curveira de
Matos Sousa e Silva. 1000060833

ÉVORA
ARRAIOLOS

HERDADE DO CABIDO � EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA, L.DA

Sede: Herdade do Cabido Grande,
freguesia de São Gregório, concelho de Arraiados

Conservatória do Registo Comercial de Arraiolos. Matrícula n.º 143/
930823; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 4/181201.
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Certifico que no anúncio da III série publicado no dia 26 de
Março do corrente ano, referente à sociedade supra identificada,
relativo a aumento do capital, redenominação em euros e alteração
parcial do contrato de sociedade, deveria ter constatado que a sede
se situa na Herdade do Cabido Grande na freguesia de São
Gregório, concelho de Arraiolos e não na Rua do Cabido Grande,
como ficou a constar por lapso deste serviço.

5 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000060760

FRIALENTEJO � COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, L.DA

Sede: Rua de Outeiro, Quintal dos Casarões,
freguesia de São Pedro da Gafanhoeira, concelho de Arraiolos

Conservatória do Registo Comercial de Arraiolos. Matrícula n.º 143/
930823; identificação de pessoa colectiva n.º 502686367;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e
data das apresentações: 6 e 7/280302.

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

Aumento de capital, Redenominação em euros e alteração par-
cial do pacto:

Aumento: 602 410$, com participação de todos os sócios na pro-
porção das suas quotas, realizado com dinheiro próprio de cada
sócio.

Artigo alterado: 3.º

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado já em dinheiro, é de
5000 euros e é formado por uma quota no valor nominal de
3750 euros pertencente ao sócio Abel José Charneca Catalão e uma
quota no valor nominal de 1250 euros pertencente à sócia Maria
Manuela Barreiros Mariano.

Mais certifico que a referida sociedade mudou a sede para a Rua
do Outeiro, Quintal dos Casarões, freguesia de São Pedro da
Gafanhoeira, concelho de Arraiolos.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

11 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria
Tirapicos Pacheco Barreiros. 1000062167

J. CARAPINHA & FILHOS, L.DA

Sede: Largo da Corredoura, 6,  freguesia de Vimieiro,
concelho de Arraiolos

Conservatória do Registo Comercial de Arraiolos. Matrícula n.º 99/
260690; identificação de pessoa colectiva n.º 502374829; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 8/280302.

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

Aumento de capital, Redenominação em euros e alteração par-
cial do pacto:

Aumento: 602 410$, realizado com dinheiro com participação de
todos os sócios na proporção das suas quotas

José Custódio Carapinha; João Manuel Caeiro Carapinha; Mário
Bernardino Caiero Carapinha; Deolinda Francisca Alves Caeiro.

Teor do artigo alterado: 3.º

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros e corresponde à soma de quatro partes iguais, de valor
nominal de 1250 euros, pertencentes a cada um dos sócios.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

11 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria
Tirapicos Pacheco Barreiros. 1000062166

COPCAMPO � COOPERATIVA DE CONSUMO POPULAR
SANTANA DO CAMPO, CRL

Sede: Largo 1.º de Maio, 14 e 15 Aldeia de Santana
do Campo freguesia e concelho de Arraiolos

Conservatória do Registo Comercial de Arraiolos. Matrícula n.º 9/
840116; identificação de pessoa colectiva n.º 500791856; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 13/270302.

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

Alteração parcial dos estatutos com aumento de capital,
redenominação em euros

ARTIGO 4.º

O capital social é variável ilimitado, no mínimo de 2500 euros
já realizado em dinheiro.

O capital social é representado por títulos nominativos de 5 euros
cada um.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

11 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria
Tirapicos Pacheco Barreiros. 1000062165

SAGROVIM � SOCIEDADE AGRÍCOLA DO VIMIERO, L.DA

Sede: Freguesia de Vimieiro concelho de Arraiolos

Conservatória do Registo Comercial de Arraiolos. Matrícula n.º 25/
640731; identificação de pessoa colectiva n.º 500727724; inscri-
ção n.º 13; número e data da apresentação: 10/270302.

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

Aumento de capital, redenominação em euros e alteração parcial
do pacto:

Aumento: 2410$, realizado em dinheiro e subscrito pelos sócios
da seguinte forma: Américo da Silva Balesteiros, 964$; Maria do
Rosário Luzio de Oliveira Balesteiros, 723$; Maria Teresa de Oli-
veira Balesteiros Banha, 723$

Teor do artigo alterado: 3.º

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de três quotas, uma de 2000 euros
pertencente ao sócio Américo da Silva Balesteiros, duas de
1500 euros, cada pertencentes a cada uma das sócias Maria do
Rosário Luzio de Oliveira Balesteiros e Maria Teresa de Oliveira
Balesteiros Banha.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

11 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria
Tirapicos Pacheco Barreiros. 1000062164

HERDADE DAS CANAS � SOCIEDADE AGRÍCOLA
E COMERCIAL, L.DA

Sede: Herdade das Canas, freguesia do Vimieiro,
concelho de Arraiolos

Conservatória do Registo Comercial de Arraiolos. Matrícula n.º 158/
950428; identificação de pessoa colectiva n.º 503407330.

Certifico que em relação à sociedade supra identificada foram
depositados os documentos relativos à prestação de contas do exer-
cício do 2000.

4 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria
Tirapicos Pacheco Barreiros. 1000060736
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FÉ MENDES, L.DA

Sede: Rua do Santo Condestável, 11,
freguesia e concelho de Arraiolos

Conservatória do Registo Comercial de Arraiolos. Matrícula n.º 172/
960820; identificação de pessoa colectiva n.º 503706914; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 14/270302.

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

Aumento de capital, redenominação em euros e alteração parcial do pacto:
Aumento: 2410$, realizado em dinheiro e subscrito pelos sócios

da seguinte forma: Horácio Manuel Amaral Mendes, 1205$; Clara
Vera Galapito Serra Fé Mendes, 1205$

Teor do artigo alterado: 3.º

ARTIGO 3.º

O capital social, é de 5000 euros integralmente realizado em dinheiro
corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros uma de cada sócio.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

11 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria
Tirapicos Pacheco Barreiros. 1000062113

CARRO � GÁS � COMÉRCIO E INSTALAÇÃO
DE EQUIPAMENTOS DE GÁS, L.DA

Sede: Travessa do Barrancão, 3, freguesia e concelho
de Arraiolos

Conservatória do Registo Comercial de Arraiolos. Matrícula n.º 191/
981111; identificação de pessoa colectiva n.º 504294946; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 9/280302.

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

Aumento de capital, redenominação em euros e alteração parcial
do pacto:

Aumento: 602 410$, realizado em dinheiro e subscritos pelos
sócios da seguinte forma: Raoueche Abdelkrim o mesmo que
Abdelkrim, 301 205$; Benyoucef Arachiche, 301 205$

Teor do artigo alterado: 3.º

ARTIGO 3.º

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

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

11 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria
Tirapicos Pacheco Barreiros. 1000062110

CONSTRUÇÕES CELESTINO PEREIRA, L.DA

Sede: Outeiro do Matadouro, lote 1,
freguesia e concelho de Arraiolos

Conservatória do Registo Comercial de Arraiolos. Matrícula n.º 105/
901009; identificação de pessoa colectiva n.º 502425610; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 2/280302.

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

Aumento de capital, redenominação em euros e alteração parcial do pacto:
Aumento: 602 410$, realizado em dinheiro e subscritos pelos

sócios da seguinte forma: Celestino João Maneta Pereira, 427 110$;
Maria de Lurdes Tumão da Silva Pereira,75 300$

Teor do artigo alterado: 3.º

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado é de 5000 euros e for-
mado por duas quotas, sendo uma no valor de 4374 euros pertença

do sócio Celestino João Maneta Pereira e a outra no valor de
624,99 euros , pertença da sócia Maria de Lurdes Tumão da Silva
Pereira.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

11 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria
Tirapicos Pacheco Barreiros. 1000062163

BORBA

RESIDENCIAL VILA BORBA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Borba. Matrícula n.º 128/
920313; identificação de pessoa colectiva n.º 502721650;
averbamento n.º 1; inscrição n.º 8 e inscrição n.º 11; números e
data das apresentações: 2/280302.

Certifico que da sociedade em epígrafe, cessou funções o geren-
te Helena de Jesus Clérigo Letras, por renúncia em 12 de Março
de 2002, e foi designado gerente José Miguel Bento Letras, por
deliberação de 12 de Março de 2002.

Está conforme o original.

4 de Abril de 2002. � A Ajudante, Rosa Maria de Oliveira
Aparício. 1000060685

ESTREMOZ

PEREIRA E AMEIXA, L.DA

Sede: Largo do General Graça, 48, Santo André, Estremoz

Capital social 5000 €

Conservatória do Registo Comercial de Estremoz. Matrícula n.º 538/
161298; identificação de pessoa colectiva n.º 504311786; inscri-
ção n.º 3; números e data das apresentações: 5/210302.

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

1 � Redenominação do capital em euros.
2 � Reforço do capital, sendo do valor do aumento 3004,80 €,

realizado em dinheiro e subscrito da seguinte forma: 1502,40 €,
pelo sócio José Luís Fonseca Pereira; e 1502,40 €, pela sócia Isilda
da Carmo Véstia Ameixa.

3 � Alteração parcial do pacto quanto ao artigo 4.º do respecti-
vo pacto social, que passou a ter a seguinte redacção:

4.º

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

Ficou depositado na pasta respectiva, a redacção actualizada do
pacto social, onde consta a respectiva alteração.

Conferida está conforme.

21 de Março de 2002. � A Escriturária Superior, Maria
Felizarda Baptista Barradas. 1000060726

CENTRO DE ESCRITÓRIOS DO SUL, L.DA

Sede: Rua dos Malcozinhados, 10,
freguesia de Santo André, concelho de Estremoz

Capital social 5000 €

Conservatória do Registo Comercial de Estremoz. Matrícula n.º 659/
140102; inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data das
apresentações: 2 e 3/140102.

Certifico que Ana Teresa Luna Pais Pinto Dias Raimundo, casa-
do com Joaquim Miguel Parelho Pimenta Raimundo, na comunhão
de adquiridos, residente na Rua 5 de Outubro, 28A, Estremoz e
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Maria João de Deus Costa Rosado, casado com Luís Alberto Fonto
Rosado, no dito regime, residente na Rua dos Malcozinhados, 10,
Estremoz, constituíram a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo
contrato do teor seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma Centro de Escritórios do Sul, L.da, tem
a sua sede em Estremoz, na Rua dos Malcozinhados, 10, em
Estremoz, freguesia de Estremoz, Santo André, concelho de
Estremoz.

2.º

O seu objecto é a cedência de escritórios e ou espaços para es-
critórios, mobilados e equipados ou não e com ou sem a prestação
de serviços conexos.

3.º

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

4.º

1 � A gerência da sociedade pertence a um ou mais gerentes
nomeados em assembleia geral.

2 � Em caso de gerência singular a sociedade obriga-se com a
assinatura do gerente, em caso de gerência plural são necessárias e
suficientes as assinaturas de dois gerentes.

5.º

Fica proibida à gerência vincular a sociedade em quaisquer ac-
tos e contratos estranhos aos negócios.

Declararam ainda: que a gerência fica desde já autorizada a le-
vantar o capital depositado, para fazer face às despesas desta es-
critura, seu registo e publicação, bem como na aquisição de equi-
pamento.

Mais certifico, que em relação à referida sociedade foi nomeada
gerente Maria de Eufrásia Espiguinha Pereira de Sousa, casada,
residente em Estremoz.

Conferida, está conforme.

14 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria
Felizarda Baptista Barradas. 1000060728

CHAGAS & FILHOS � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua Manuel Lemos, 13, 1.º, freguesia de Veiros,
concelho de Estremoz

Capital social 5000 €

Conservatória do Registo Comercial de Estremoz. Matrícula n.º 674/
190302; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/190302.

Certifico que Carlos Alberto Candeias Chagas e mulher Maria
José Ribeiro Valente Chagas, casados no regime da comunhão de
adquiridos, Luís Carlos Valente Chagas e Patrícia Sofia Valente
Chagas, solteiros, menores, todos residentes na Rua de Manuel
Lemos, 13, 1.º, freguesia de Veiros, concelho de Estremoz, consti-
tuíram a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato do teor
seguinte:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Chagas & Filhos � Sociedade
de Construções, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Manuel Lemos, 13,
1.º, freguesia de Veiros, concelho de Estremoz.

3 � Por deliberação da gerência, podes a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e, serem
criadas sucursais, filais agências ou outras formas locais de repre-
sentação, no território nacional ou no estrangeiro.

2.º

O objecto da sociedade é a construção e reparação de edifícios
e afins.

3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde a soma de quatro quotas: uma,

do valor nominal de 2500 euros, pertencente ao sócio Carlos Alberto
Candeias Chagas; uma , do valor nominal de 2300 euros, perten-
cente à sócia Maria José Ribeiro Valente Chagas: uma no valor
nominal de 100 euros, pertencente ao sócio Luís Carlos Valente
Chagas; e uma, com o valor nominal de 100 euros, pertencente à
sócia Patrícia Sofia Valente Chagas.

4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração confor-
me deliberado em assembleia geral, compete aos sócios Carlos
Alberto Candeias Chagas e Maria José Ribeiro Valente Chagas que,
desde já, ficam nomeados gerentes.

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

5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente dos seu e em sociedades re-
guladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

6.º

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

7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quan-
do esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for in-
cluída em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei
e neste contrato, for cedida sem consentimento da sociedade.

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.

Declararam ainda : que a gerência fica, desde já, autorizada a
totalidade do capital social depositado, a fim de custear as despe-
sas de constituição e registo da sociedade.

Conferida, está conforme.

19 de Março de 2002. � A Escriturária Superior, Maria
Felizarda Baptista Barradas. 1000060722

SOCIEDADE AGRÍCOLA HERDADE
O MONTE DO CASTELETE, L.DA

Sede: Monte da herdade do Castelete, freguesia
de São Domingos de Ana Loura, concelho de Estremoz

Capital social 5000 €

Conservatória do Registo Comercial de Estremoz. Matrícula n.º 675/
190302; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/190302.

Certifico que Nuno António Barroso Elias e mulher Maria da
Conceição Pires Camacho Barroso Elias, casados no regime da
comunhão de adquiridos, residentes no Monte da Herdade do
Castelete, São Domingos de Ana Loura, Estremoz, constituíram a
sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato do teor seguinte:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma SOCIEDADE Agrícola Herda-
de O Monte do Castelete, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Monte da Herdade do Castelete,
freguesia de São Domingos de Ana Loura, concelho de Estremoz.

3 � Por deliberação da gerência, podes a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e, serem
criadas sucursais, filais agências ou outras formas locais de repre-
sentação, no território nacional ou no estrangeiro.

2.º

O objecto da sociedade é a exploração agrícola, viticultura e
produção animal.

3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde a soma de duas quotas: uma,
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do valor nominal de 2500 euros, pertencente ao sócio Nuno António
Barroso Elias; e uma , do valor nominal de 2500 euros, pertencen-
te à sócia Maria da Conceição Pires Camacho Barroso Elias.

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 contra-
tos de suprimentos.

4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração confor-
me deliberado em assembleia geral, compete aos sócios que forem
nomeados, também em assembleia geral.

2 � Fica desde já designado gerente o sócio Nuno António
Barroso Elias.

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

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

5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente dos seu e em sociedades re-
guladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

6.º

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

7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quan-
do esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for in-
cluída em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei
e neste contrato, fora cedida sem consentimento da sociedade.

Declararam ainda : que a sociedade entra imediatamente em ac-
tividade e o gerente fica autorizada a levantar o capital social de-
positado, para fazer face às despesas de constituição, registo, ins-
talação e funcionamento da sociedade.

Conferida, está conforme.

19 de Março de 2002. � A Escriturária Superior, Maria
Felizarda Baptista Barradas. 1000060719

UNIDADE COLECTIVA DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA
FLÔR DO SUL, CRL

Sede: Rua do 1.º Cabo Esmeraldino António Espanhol, 5,
Santa Vitória do Ameixial concelho de Estremoz

Capital social 50 000$

Conservatória do Registo Comercial de Estremoz. Matrícula n.º 10/
070384; identificação de pessoa colectiva n.º 500700486; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 8/070384.

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

Eleição dos corpos sociais para o triénio de 2002-2004.
Data de deliberação: 25 de Janeiro de 2002.
Direcção: Presidente: João Maria Resina Sepanas; Secretário,

Simplicio Manuel Taínhas Duarte; Tesoureiro: Angelina de Jesus
General Leirias.

Conselho Fiscal: Presidente: Simplicio José Rato Coimbra; Vogal
José Luís Pereira Carlinhos; Vogal: Manuela da Conceição Catarino
Pintão Conim.

Conferida, está conforme.

13 de Março de 2002. � A Escriturária Superior, Maria
Felizarda Baptista Barradas. 1000060718

COSTA & CHARBONNIER � MARKETING E COMUNICAÇÃO, L.DA

Sede: Largo da Republica, 9, 2.º, freguesia de Santo
André concelho de Estremoz

Capital social 10 000 €

Conservatória do Registo Comercial de Estremoz. Matrícula n.º 676/
210302; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/210302.

Certifico que Jean Michel Charbonnier, divorciado, e Shirley
Aparecida da Costa, solteira maior, residentes na Rua de São Pedro,
5, Sousel, constituíram a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo
contrato do teor seguinte:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Costa & Charbonnier �
Marketing e Comunicação, L.da, tem a sua sede no Largo da
Republica, 9, 2.º, na cidade de Estremoz, freguesia de Estremoz
Santo André, concelho de Estremoz.

§ único. A gerência da sociedade, poderá deslocar a sede social
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, assim como
, criar agências sucursais, filais ou representação, em qualquer local
do país ou do estrangeiro.

2.º

A sociedade tem como objecto social estudos de mercado e
marketing, comunicação de empresas, organização de seminários e
conferências.

3.º

A sociedade poderá participar em sociedade de objecto diferen-
te do seu, em sociedades de responsabilidade ilimitada, regidas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
10 000 euros, e corresponde a soma das seguintes quotas: uma, com
nominal de 5000 euros, pertencente ao sócio Jean Michel Charbonnier,
e uma, com valor nominal de 5000 euros, pertencente à sócia Shirley
Aparecida da Costa.

5.º

1 � A gerência e a representação da sociedade compete aos
gerentes a nomear em assembleia geral

2 � Ficam desde já designados gerentes ambos os sócios.
3 � Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um

gerente.
4 � A gerência será ou não remunerada conforme for delibera-

do em assembleia geral.
6.º

É vedado à gerência obrigar a sociedade em fianças, abonações,
letras de favor e quaisquer actos e ou documentos alheios aos ne-
gócios da sociedade, a menos que haja parecer favorável da
assembleia geral.

7.º

A cessão de quotas a estranhos depende sempre do consentimento
da sociedade, e os sócios não cedentes terão direito de preferência.

8.º

A sociedade poderá amortizar a quotas:
a) Com consentimento do sócio;
b) Se a quota for objecto de arresto, penhora ou apreensão judi-

cial ou fiscal excepto arrolamento prévio ou divórcio.

9.º

Os lucros distribuíveis terão a aplicação que for deliberada em
assembleia geral.

10.º

As normas dispositivas do Código das Sociedades poderão ser
derrogadas pela assembleia geral.

Declararam ainda: que a sociedade pode entrar imediatamente em
actividade e os gerentes ficam autorizados a proceder ao levanta-
mento do capital social para fazer face a despesas de constituição
e registo, aquisição de bens e equipamentos.

Conferida, está conforme.

21 de Março 2002. � A Conservadora, Maria Teresa Neto
Macedo da Silva Maia. 1000060717

ÉVORA

DITAGROL � PRODUTOS PARA A AGRICULTURA, L.DA

Sede: Avenida dos Combatentes, da Grande Guerra,
21 a 25, 7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1808/
950306; identificação de pessoa colectiva n.º 503361763; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 27/20020227.
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Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi aumentado
o capital de 1 000 000$ para 5000 euros, tendo sido alterado par-
cialmente o contrato, em relação ao artigo 5.º do pacto que passou
a ter a seguinte redacção, tendo ficado depositado na pasta respec-
tiva, o texto completo, na sua redacção actualizada:

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e valores,
é de 5000 euros e corresponde à soma de quatro quotas, sendo três
de 1500 euros cada uma, pertencendo uma ao sócio António Joa-
quim Penica Pires, outra à sócia Cláudia Maria Tavares Marques
Dias e a terceira sem determinação de parte ou direito a Maria
Fernanda Martins Ferreira Tavares, Carla Maria Ferreira Tavares e
Gonçalo Nuno Ferreira Tavares, sendo a quarta de 500 euros, per-
tencente ao sócio António Carlos Linhol Pires.

Está conforme o original.

3 de Abril de 2002. � A Ajudante Principal, Maria Paula
Torcato da Silva Empadinhas. 1000059455

LUCINDA & FIALHO, L.DA

Sede: Centro Comercial da Quinta da Vista Alegre,
Rua do Padre António Vieira, lote 8-loja esquerda, 7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1408/
910502; identificação de pessoa colectiva n.º 502551860; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 6/20020108.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi aumentado
o capital de 400 000$ para 5000 euros, tendo sido alterado parcial-
mente o contrato, em relação ao artigo 3.º do pacto que passou a
ter a seguinte redacção, tendo ficado depositado na pasta respecti-
va, o texto completo, na sua redacção actualizada:

ARTIGO 3.º

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

Está conforme o original.

10 de Abril de 2002. � A Ajudante Principal, Maria Paula
Torcato da Silva Empadinhas. 1000062093

G. BAPTISTA CALDEIRA, L.DA

Sede: Largo da Misericórdia, 5, Sé, 7000 Évora

Capital social: 250 000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 827/
830314; identificação de pessoa colectiva n.º 501367586; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 58/20011114.

Certifica que em relação à sociedade em epígrafe foi aumentado
o capital de 500 000$ para 250 000 euros, tendo sido alterado par-
cialmente o contrato, em relação ao artigo 4.º do pacto que passou
a ter a seguinte redacção, tendo ficado depositado na pasta respec-
tiva, o texto completo, na sua redacção actualizada:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
250 000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais de
125 000 euros, cada uma, pertencente aos sócios MEDISERVIÇOS �
Sociedade Gestora Participações Sociais, S. A. e A. Reis Valle, L.da

10 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 1000062092

LOGOBIT � LOGÍSTICA INFORMÁTICA E FOMENTO
DE SOFTWARE, L.DA

Sede: Rua da Corredoura, 10, 7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1499/
920423; identificação de pessoa colectiva n.º 502752408;

averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1, inscrição n.º 8 e inscrição
n.º 9 ; número e data da apresentação: (of.) 3, 4 e 5/20011227.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram
registadas:

1 � A cessação das funções do gerente Maria da Luz Pinto
Gonçalves, por renúncia de 14 de Março de 1995.

2 � A alteração do contrato quanto ao artigo 5.º do pacto, que
passou a ter a seguinte redacção.

3 � O aumento de capital de 450 000$ para 5000 euros e a al-
teração do contrato quanto ao artigo 3.º do pacto, que passou a ter
a seguinte redacção, tendo ficado depositado na pasta respectiva, o
texto completo, na sua redacção actualizada:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro e corresponde à soma de duas quotas, uma no valor de
1099,85 euros, e outra no valor de 3400,15 euros pertencentes ao
sócio Armando Henrique Rodrigues da Silva; e outra no valor de
500 euros pertencente ao sócio Mauro Rodrigues da Silva.

ARTIGO 5.º

A administração e representação da sociedade ficam a cargo dos
gerentes que forem eleitos em assembleia geral, dispensados de
caução e com ou sem remuneração conforme também for delibera-
do em assembleia geral.

1 � A sociedade considera-se validamente obrigada com as as-
sinaturas de dois gerentes.

2 � É suficiente, porém, a assinatura de Armando Henrique
Rodrigues da Silva, que continua gerente, mas só enquanto manti-
ver a qualidade de sócio.

Está conforme o original.

28 de Março de 2002. � A Ajudante Principal, Maria Paula
Torcato da Silva Empadinhas. 1000062091

ESPAÇO MODERNO � DECORAÇÃO E SINALÉTICA, L.DA

Sede: Bairro do Granito, Rua do Dr. César Baptista, 6,
rés-do-chão esquerdo, Bacelo, 7000, Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2337/
990409; identificação de pessoa colectiva n.º 504396323;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 7/20011220.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a mudança de sede para Bairro do Granito, Rua do Dr. César
Baptista, 6, rés-do-chão esquerdo, Bacelo, Évora.

23 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 1000062090

CLINIMÁQUINAS � COMÉRCIO E REPARAÇÃO
DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS, L.DA

Sede: Avenida de Pedro Álvares Cabral, 137,
Nossa Senhora da Saúde, 7000, Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2816/
20020313; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20020313.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato seguinte, da qual são sócios: Mariana Catarina Bagu-
lho Ratinho Ferreira da Silva e marido Artur Ferreira da Silva,
casados em comunhão de adquiridos, Avenida de Pedro Álvares
Cabral, 137, Évora.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma CLINIMÁQUINAS � Comércio e
Reparação de Máquinas e Ferramentas, L.da, tem a sua sede na
Avenida de Pedro Álvares Cabral, 137, na freguesia de Senhora da
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Saúde, do concelho de Évora, podendo esta ser transferida para
qualquer outro local do concelho ou concelhos limítrofes por sim-
ples deliberação da gerência.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio e reparação de máqui-
nas, ferramentas, acessórios e peças.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas com o valor no-
minal de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios
Mariana Catarina Bagulho Ratinho Ferreira da Silva e Artur Ferreira
da Silva.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade fica a cargo do gerente ou dos
gerentes nomeados por deliberação dos sócios, ficando desde já
designado gerente o sócio Artur Ferreira da Silva.

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá adquirir participações noutras sociedades
ainda que tenham objecto diferente ou sejam reguladas por leis
especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

É livre entre os sócios a cessão de quotas, sendo necessário o
consentimento da sociedade para a cessão a estranhos.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quan-
do esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, ou qualquer outra
forma de apreensão judicial.

Disseram ainda que o gerente fica desde já autorizado a proceder
ao levantamento do capital social depositado para pagamento das des-
pesas de constituição, registo, publicação e instalação da sociedade.

4 de Março de 2002. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da Con-
ceição Pinto. 1000062089

MONTEMOR-O-NOVO

OMNIPNEUS, L.DA

Sede: Parque Industrial, lote 3, freguesia de Nossa
Senhora da Vila, concelho de Montemor-o-Novo

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Novo. Matrícula
n.º 745/970619; identificação de pessoa colectiva n.º 503902853;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/20011128.

Certifico que por escritura lavrada a fls. 4vº do livro de notas para
escrituras diversas n.º 18-D, datada de 18 de Outubro de 2001, do
Cartório Notarial de Arraiolos, foi feita a dissolução e o encerra-
mento da liquidação da sociedade supra identificada.

Data da aprovação das contas: 18 de Outubro de 2001.

28 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria José
dos Reis Paixão Mantas. 1000061287

JOSÉ JOAQUIM CORNACHO & FILHOS, L.DA

Sede: Avenida de Gago Coutinho, 15, Montemor-o-Novo

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Novo. Matrícula
n.º 89/610722; identificação de pessoa colectiva n.º 500157235;
inscrição n.º 20; número e data da apresentação: 6/20011120.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que o capital
foi aumentado e redenominado para euros, tendo o pacto sido alte-
rado no seu artigo 3.º que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 551 175,00 euros ,correspondente as seguin-
tes quotas: Manuel Augusto Loureiro 165 352,50 euros; António

José Cinco Reis 137 793,75 euros; José Joaquim Romeiras Palma
137 793,75 euros; José Joaquim Cornacho & Filhos 110 235 euros.

O texto actualizado do contrato já se encontra depositado na pasta
respectiva.

20 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria José
dos Reis Paixão Mantas. 1000061329

PECUÁRIA DA ROSENTA, S. A.

Sede: Herdade da Rosenta, lugar de São Gens,
freguesia de Nossa Senhora do Bispo, Montemor-o-Novo

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Novo. Matrí-
cula n.º 167/740223; identificação de pessoa colectiva
n.º 500394326; inscrição n.º 19; número e data da apresentação: 5/
20011119.

Certifico que com referência à sociedade supra identificada que
o capital foi aumentado e redenominado para euros, tendo o pacto
sido alterado no seu artigo 5.º e 6.º, os quais passaram a ter a se-
guinte redacção:

ARTIGO 5.º

O capital social é de 1 750 000 euros (1 750 000 €) dividido e
representado por 350 000 acções e encontra-se integralmente subs-
crito e realizado.

ARTIGO 6.º

1 � As acções com o valor nominal de 5 euros cada uma, serão
nominativas ou ao portador e reciprocamente convertíveis por de-
cisão dos accionistas titulares que suportarão as despesas inerentes
à conversão.

O texto actualizado do contrato já se encontra depositado na pasta
respectiva.

19 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante?, Maria José
dos Reis Paixão Mantas. 1000061328

GODÉTIA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua de Fernando Namora, lote 4,
freguesia de Nossa Senhora da Vila, Montemor-o-Novo

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Novo. Matrí-
cula n.º 794/981029; inscrição n.º 2; número e data da apresen-
tação: 4/20011030.

Certifico que com referência à sociedade supra identificada que o
capital foi aumentado e redenominado para euros, tendo o pacto sido
alterado no seu artigo 3.º que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas no igual
valor nominal de 2500 euros cada uma, pertencendo uma a cada um
dos sócios.

30 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria José dos
Reis Paixão Manta. 1000061327

MARQUEZ & VITORINO, L.DA

Sede: Rua de Aviz, 48, freguesia de Nossa Senhora
da Vila, Montemor-o-Novo

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Novo. Matrícula
n.º 355/860811; identificação de pessoa colectiva n.º 501702776;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 5/20011130.

Certifico que com referência à sociedade em epígrafe que o ca-
pital foi aumentado e redenominado para euros, tendo o pacto sido
alterado no seu artigo 3.º que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, representado por duas quotas, uma de 3750 euros, e
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outra de 1250 euros, pertencente a primeira ao sócio Artur José
Vitorino Lambuça e a outra à sócia Maria do Carmo Lopes
Marquez.

O texto actualizado do contrato já se encontra depositado na pasta
respectiva.

30 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria José
dos Reis Paixão Mantas. 1000061326

SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA DO PAÇO DE ARAGÃO, L.DA

Sede: Rua de Aviz, 72,
freguesia de Nossa Senhora da Vila, Montemor-o-Novo

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Novo. Matrí-
cula n.º 639/950328; identificação de pessoa colectiva
n.º 503384682; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
20011129.

Certifico que com referência à sociedade em epígrafe que o ca-
pital foi aumentado e redenominado para euros, tendo o pacto sido
alterado no seu artigo 3.º que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro
é de 5000 euros, e corresponde à soma de três quotas: uma no va-
lor nominal de 1250 euros pertencente à sócia Deolinda Maria da
Silva Mota Salgueiro e as restantes duas de 1875 euros pertencen-
te uma a cada um dos sócios Maria do Céu da Silva Salgueiro e
António Emídio da Silva Salgueiro.

O texto actualizado do contrato já se encontra depositado na pasta
respectiva.

29 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria José
dos Reis Paixão Mantas. 1000061324

SOLAR DA GIESTEIRA � PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
DE PRODUTOS SILVÍCOLAS, AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS, L.DA

Sede: Rua de Aviz, 67,
freguesia de Nossa Senhora do Bispo, Montemor-o-Novo

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Novo. Matrí-
cula n.º 778/980508; identificação de pessoa colectiva
n.º 504187953; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/
20011128.

Certifico que com referência à sociedade em epígrafe que o ca-
pital foi aumentado e redenominado para euros, tendo o pacto sido
alterado no seu artigo 4.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro
é de 5000 euros, e corresponde à soma de três quotas: uma no va-
lor nominal de 2500 euros pertencente ao sócio Joaquim José
Capoulas de Avó Freixo e as restantes duas no igual valor nomi-
nal de 1250 euros pertencente uma a cada um dos sócios Custódio
José Ramalho Capoulas Avó e José António Ramalho Capoulas de
Avó.

O texto actualizado do contrato já se encontra depositado na pasta
respectiva.

28 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria José
dos Reis Paixão Mantas. 1000061323

BASÍLIO & ESCUDEIRO, L.DA

Sede: Herdade da Adua,
freguesia da Nossa Senhora da Vila, Montemor-o-Novo

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Novo. Matrí-
cula n.º 292/820927; identificação de pessoa colectiva
n.º 501376984; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 7/
20011130.

Certifico que com referência à sociedade em epígrafe que o ca-
pital foi aumentado e redenominado para euros, tendo o pacto sido
alterado no seu artigo 3.º que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro
é de 5000 euros e corresponde à soma das quotas dos sócios: uma
de 2500 euros ao sócio Joaquim Manuel Basílio Lopes e outra de
2500 euros, pertence em comum e sem determinação de parte ou di-
reito a favor de Fernanda Questeta Mestre Máximo Lopes Escudeiro,
João Carlos Máximo Lopes Escudeiro e Susana Isabel Máximo Lopes
Escudeiro.

O texto actualizado do contrato já se encontra depositado na pasta
respectiva.

30 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria José
dos Reis Paixão Mantas. 1000061320

COPIAGE � AGÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO , L.DA

Sede: Rua de Lisboa, 38,
freguesia de Nossa Senhora do Bispo, Montemor-o-Novo

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Novo. Matrí-
cula n.º 598/940301; identificação de pessoa colectiva
n.º 503167061; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 3/
20011108.

Certifico que foi feita a dissolução e liquidação da sociedade
supra identificada.

Data da aprovação das contas: 11 de Junho de 2001.

8 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria José dos
Reis Paixão Mantas. 1000061317

PORTEL

COOPERATIVA DE CONSUMO BOA VONTADE DE PORTEL, CRL

Sede: Praça da República, 3, Portel

Capital social: 2500,00 euros

Conservatória do Registo Comercial de Portel. Matrícula n.º 24/
010504; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 3/020215.

Certifico que para os fins do disposto nos artigos 71 e 72 do
Código do Registo Comercial, que foi registada:

Alteração dos estatutos: aumento e redenominação de capital,
artigo alterado, 5.º

ARTIGO 5.º

Capital: 2500,00 euros, resultando do reforço de 652 630$59, por
incorporação de reservas livres.

Conferida, está conforme.

8 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Fátima Maria Velez
da Silva. 1000060825

REDONDO

CONFISRED � CONTABILIDADE E FISCALIDADE
DE REDONDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Redondo. Matrícula n.º 130/
960905; identificação de pessoa colectiva n.º 503708216; data do
depósito: 011226.

Certifico que, referente à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito das prestações de contas, relativas aos anos de 1998, 1999 e
2000, tendo os documentos sido depositados na pasta respectiva.

Está conforme o original.

11 de Abril de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Pirraça Pereira Nunes Farinha. 1000062130
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CONFISRED � CONTABILIDADE E FISCALIDADE
DE REDONDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Redondo. Matrícula n.º 130/
960905; identificação de pessoa colectiva n.º 503708216; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 17/011226.

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

Apresentação n.º 17/011226.
Facto: Aumento de capital e alteração parcial de contrato por

redenominação do capital em euros.
Artigo alterado: 3.º
Capital: 5000 euros, reforçado com 602 410$, por incorporação

de reservas livres e subsequente redenominação para euros.
Sócios e quotas: Domingos Manuel Borrego Ramalhinho e João

Manuel Vieira de Carvalho, cada um com uma quota de 1562,50 euros;
Isália Mariana da Silva Canhoto Ramalhinho e Vicência Maria
Chifarote Galito de Carvalho, cada uma com uma quota de
937,50 euros.

11 de Abril de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Pirraça Pereira Nunes Farinha. 1000079799

VENDAS NOVAS

BELDROEGAS DO ROSÁRIO � CONSTRUÇÕES,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Vale de Figueiras, 49-B, Vendas Novas

Conservatória do Registo Comercial de Vendas Novas. Matrícula
n.º 298/020214; identificação de pessoa colectiva n.º P506003060;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/020214.

Certifico que por escritura de 5 de Fevereiro de 2002, lavrada a
fls. 103 e fls. 104, do livro de notas para escrituras diversas n.º 141,
do Cartório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de
Setúbal, foi constituída uma sociedade comercial por quotas com a
denominação supra referenciada:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de Beldroegas do Rosário �
Construções, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Vale de Figueiras,
49-B, Vendas Novas, freguesia e concelho de Vendas Novas.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na 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 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 remu-
neração conforme ele decidir.

2 � Para obrigar a sociedade é necessária a intervenção do ge-
rente.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com
a sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do ob-
jecto 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 aquela que a sociedade está
exercendo.

Foi conferida, e está conforme

19 de Março de 2002. � A Conservadora interina, Carla Cristina
Baião Alves de Palma. 1000060796

LAVANDARIA TITANIC, L.DA

Sede: Bairro do Zeca Afonso, lote 180, Vendas Novas

Conservatória do Registo Comercial de Vendas Novas. Matrícula
n.º 211/981124; identificação de pessoa colectiva n.º 504289748;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 4/011130.

Certifico que em relação à sociedade supra referida, foi alterado
o artigo 3.º do pacto social, pela acta n.º 8 datada de 26 de Setem-
bro de 2001, e depositado o texto actualizado do contrato, tendo o
capital sido aumentado redenominado para euros, tendo o
artigo ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social integralmente realizado é de 5000 euros,
correspondente à soma de duas quotas; uma no valor de 4500 euros,
pertencente à sócia Sónia Maria Lopes Bastos, e outra no valor de
500 euros pertencente à sócia Teresa Maria Pinhão Berro.

2 � Poderão ser realizadas prestações suplementares de capital à
sociedade de acordo com unânime deliberação da assembleia geral.

Foi conferida, e está conforme.

22 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Joaquina do
Carmo Vinhas Barroso Carvalheira. 1000060712

NUNES & VELADAS � LIMPEZAS DOMÉSTICAS
E INDUSTRIAIS, L.DA

Sede: Rua da Paz, lote 26, freguesia de Landeira,
Vendas Novas

Conservatória do Registo Comercial de Vendas Novas. Matrícula
n.º 301/020130; identificação de pessoa colectiva n.º P505996774;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/020130.

Certifico que por escritura de 30 de Janeiro de 2002, lavrada de
fls. 34 e fls. 35 do livro de notas para escrituras diversas n.º 141, do
Cartório Notaria de Centro de Formalidades das Empresas de
Setúbal, foi constituída uma sociedade comercial por quotas com a
denominação supra referenciada:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de Nunes & Veladas � Lim-
pezas Domésticas e Industriais, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Paz, lote 26, fregue-
sia de Landeira, concelho de Vendas Novas.

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, sucur-
sais ou outras formas locais de representação, no território nacio-
nal ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em limpezas domésticas e indus-
triais.

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 pertencente uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada, é necessária a intervenção
de um gerente.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios.

ARTIGO 5.º

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

Foi conferida, e está conforme.

9 de Abril de 2002. � A Conservadora interina, Carla Cristina
Baião Alves de Palma. 1000062217
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VIANA DO ALENTEJO

MARIA ALICE GODINHO REBOCHO DA SILVA CORREIA, E. I. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Alentejo. Matrí-
cula n.º 107/951215; identificação de pessoa colectiva
n.º 810099560; data da apresentação: 020322.

Certifico que foram depositados, na pasta da sociedade em
epígrafe, os documentos respeitantes à prestação de contas do exer-
cício de 2001.

Está conforme

9 de Abril de 2002. � A Conservadora Carla Cristina Marques
Santos Costa Gonçalves. 1000061139

VILA VIÇOSA

A. BENTO VERMELHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Viçosa. Matrícula
n.º 496/020104; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/
020104.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, foi registada a sociedade em epígrafe,
mais se declara nos termos e para efeitos do disposto no n.º 6 do
artigo 28.º do Código das Sociedades, que a escritura do contrato
da sociedade foi instruída com o relatório respectivo elaborado por
António Tavares da Costa Oliveira , revisor oficial de contas,
n.º 656, na lista oficial, e que se encontra depositado na pasta pri-
vativa da sociedade que se rege pelo seguinte contrato:

1.os António Bento Vermelho e mulher Maria José Laranjeiro
Gomes Vermelho, casados no regime da comunhão geral de Vila
Viçosa (São Bartolomeu), Vila Viçosa e de Vila Viçosa (Concei-
ção), Vila Viçosa, residentes na Rua de Martim Afonso de Sousa,
50, em Vila Viçosa, números de identificação fiscal 104821922 e
138130159, titulares dos bilhetes de identidades n.os 1334334 emi-
tido a 13 de Abril de 1983 pelo CICC de Lisboa e 384416 emitido
a 9 de Dezembro de 1997 pelos Serviços de Identificação Civil de
Lisboa;

2.os Eng.º João José Canhoto da Saúde, casado, natural de Vila
Viçosa (Conceição), Vila Viçosa, onde reside na Rua de Augusta ,
lote 189, titular do bilhete de identidade n.º 5582453 emitido a 15 de
Maio 1995 pelos Serviços de Identificação Civil de Évora, o qual
outorga na qualidade de gerente, em representação da sociedade
comercial por quotas com a firma ALANDROMAR � Transforma-
ção de Mármores, L.da, com sede na Herdade do Magarreiro no
Alandroal, matriculada na Conservatória do Registo Comercial deste
concelho sob o n.º 20, pessoa colectiva n.º 501161128, com o ca-
pital social de 14 000 000$, qualidade e poderes para este acto que
verifiquei por certidão do registo comercial e pública-forma de acta
que arquivo;

3.º Dr. Afonso Manuel de Malho Ilharco Gonçalves, casado,
natural de Santo António dos Olivais, Coimbra, residente na Ave-
nida de Marquês de Pombal, 458, 9.º C em Leiria, titular do bilhe-
te de identidade n.º 4061140 emitido em 4 de Junho de 1998 pelos
Serviços de Identificação Civil de Leiria, o qual outorga na quali-
dade de gerente, em representação da sociedade comercial por quo-
tas com a firma Rocha Verde � Sociedade Transformadora de
Mármores, L.da, com sede em Ferreira, São João, Porto de Mós,
matriculada na Conservatória do Registo Comercial deste concelho
sob o n.º 590, pessoa colectiva n.º 501682996 com o capital social
de 50 000 000$, qualidade e poderes para este acto que verifiquei
por certidão do registo comercial e pública-acta que arquivo;

4.º Américo Aires de Azevedo Areal, casado, natural de
Avioso(Santa Maria), Maia, residente na Rua de Frederico Ulrich,
351, em São Pedro, Maia , titular do bilhete de identidade
n.º 7884541, emitido a 6 de Novembro de 1996 pelos Serviços de
Identificação Civil de Lisboa, o qual outorga na qualidade de ge-
rente, em representação da sociedade comercial por quotas com a
firma MARNORTE � Mármores do Norte L.da, com sede no lu-
gar de Ervosa, São Martinho do Bougado, Trofa, matriculada na
Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso sob o n.º 2103,
pessoa colectiva n.º 502440783, com o capital social de
80 000 000$, qualidade e poderes para este acto que verifiquei por
certidão do registo comercial e pública-forma de acta que arquivo.

Verifiquei as suas identidades por exibição dos mencionados
documentos de identificação.

Por eles, nas referidas qualidades, foi dito que pela presente es-
critura constituem entre si uma sociedade comercial por quotas re-
gulada pelo pacto social que consta de documento complementar
elaborado nos termos do n.º 2 do artigo 64.º do Código do
Notariado, o qual perfeitamente conhecem e aceitam e fica a fazer
parte integrante da presente escritura; que o capital da sociedade na
importância de 500 000 euros, encontra-se dividido em quatro quo-
tas com o valor nominal de 125 000 euros pertencentes uma a cada
um dos sócios, sendo a entrada das sócias ALANDROMAR �
Transformação de Mármores, L.da, Rocha Verde � Sociedade
Transformadora de Mármores, L.da, e MARNORTE � Mármores do
Norte, L.da, realizada integralmente em dinheiro e a do sócio
António Bento Vermelho é realizada em dinheiro na importância de
74 539,71 euros e em espécie no montante de 50 460,29 euros atra-
vés da transferência para a sociedade da totalidade dos bens activos
e passivos afectos à sua actividade em nome individual, abrangendo
todos os bens, direitos e responsabilidades dessa actividade.

Que os bens que constituem as entradas em espécies encontram-se
identificados no relatório do revisor oficial de contas adiante indi-
cado e em dois documentos complementares, elaborados nos termos
do n.º 2 do artigo 64.º do Código Notariado que ficam a fazer par-
te integrante desta escritura, um com a relação dos imóveis e ou-
tro com a relação dos veículos pertencentes aos primeiros
outorgantes, os quais declaram transmiti-los à sociedade, pela pre-
sente escritura, em realização da sua quota; que esses imóveis trans-
mitem-se onerados com todas as hipotecas e penhoras neles
registadas a esta data.

Que deliberem desde já, por unanimidade nomear gerentes da
sociedade João José Canhoto da Saúde, Afonso Manuel Malho
Ilharco Gonçalves e Américo Aires de Azevedo Areal, assim o
outorgaram.

Adverti os outorgantes do dever legal de registo comercial deste
acto no prazo de três meses a contar de hoje.

Adverti-os ainda de que a transmissão das dívidas do 1.º
outorgante para a sociedade realizada por este acto só produz efei-
tos em relação aos credores se por eles for ratificada nos termos
dos artigos 595.º e 596.º do Código Civil, e que a cessão dos cré-
ditos do 1.º outorgante só produzem efeitos em relação aos deve-
dores desde que lhes seja notificada ou por eles aceite nos termos
do artigo 583.º do Código Civil.

Isenção de sisa nos termos da alínea a) do artigo 1.º do Decreto-
Lei 404/94 de 21 de Dezembro com as alterações do Decreto-Lei
143/94 de 24 de Maio, e do artigo 51.º da Lei 52-C/96 de 27 de
Dezembro, o valor do acto para efeitos de conta é de 100 241 000$.

Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do
artigo 74 do Código do Notariado e que faz parte integrante da
escritura outorgada em 21 de Dezembro 2001 a fls. 48 do livro de
notas para escrituras diversas n.º 107-D do Cartório Notarial de
Vila Viçosa.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma A. Bento Vermelho, L.da, tem a sua
sede à Biquinha, em Vila Viçosa, freguesia de Conceição, e dura-
rá por tempo indeterminado

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a extracção, exploração e transfor-
mação, comercialização, exportação e importação de pedras naturais.

ARTIGO 3.º

Por simples deliberação da assembleia geral, poderá ser deslocada
a sede da sociedade dentro do concelho de Vila Viçosa ou para
concelho limítrofe.

ARTIGO 4.º

O capital social é de 500 000 euros, está integralmente realiza-
do, e corresponde à soma de quatro quotas iguais, cada uma de
125 000 euros, pertencendo uma ao sócio Sr. António Bento Ver-
melho; uma à sócia ALANDROMAR � Transformação de
Mármores, L.da, uma à sócia Rocha Verde � Sociedade
Transformadora de Mármores, L.da, e outra à sócia MARNORTE �
Mármores do Norte, L.da

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, é exercida por três
gerente, sócios ou não, eleitos em assembleia geral por unanimidade
dos votos correspondentes à totalidade do capital social.

§ 1.º Os actos de mero expediente poderão ser firmados por qual-
quer dos gerentes.
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§ 2.º Para obrigar a sociedade em todos os outros actos ou con-
tratos é sempre necessária a assinatura de dois gerentes.

§ 3.º É proibido à gerência obrigar a sociedade em fianças, abona-
ções, letras de favor e em quaisquer actos e ou documentos alheios aos
negócios da sociedade, a menos que haja parecer favorável da
assembleia geral em deliberação tomada por unanimidade.

ARTIGO 6.º

Por deliberação da assembleia geral tomada por unanimidade dos
votos correspondentes à totalidade do capital social, poderão ser
exigidas prestações suplementares de capital, as quais deverão ser
efectuadas em montantes iguais por cada um dos sócios a até ao
limite global, no total dos sócios, de 100 000 euros.

ARTIGO 7.º

Os sócios poderão fazer suprimentos onerosos à sociedade, quan-
do ela deles careça, nos termos, condições e prazos que vierem a
ser deliberados em assembleia geral por maioria de 75% do capi-
tal social.

ARTIGO 8.º

1 � Além dos casos previstos na lei compete à assembleia ge-
ral decidir sobre:

a) Alterações no pacto social;
b) Aumentos do capital social;
c) Exigência e restituição de prestações suplementares de capital;
d) Eleição e destituição de gerentes;
e) Aquisição, pela sociedade de quotas próprias;
f) Aquisição, alienação ou oneração de bens imóveis;
g) Aquisição de participações em quaisquer sociedades, nacionais

ou estrangeiras, de objecto social igual ou similar ao da sociedade;
h) Contratação de empréstimos com prazo de reembolso superi-

or a cinco anos ou de montante superior a 250 000 euros e, bem
assim sobre a aprovação das respectivas condições e das garantias
a prestar;

i) Realização de investimentos, de qualquer natureza, que exce-
dam 250 000 euros;

j) Designação de um revisor oficial de contas, quando a lei o
exija.

2 � Os montantes referidos nas alíneas h) e i) do n.º 1 anterior
serão actualizados de dois em dois anos, na assembleia geral ordi-
nária, de acordo com os coeficientes de desvalorização da moeda
publicados para efeitos de I.R.C, a menos que um valor superior
venha a ser fixado na mesma assembleia.

3 � Para as deliberações a tomar sobre as matérias identificadas
nas alíneas a), b), c) f) h) e i) do n.º 1 anterior é exigida unanimida-
de dos votos correspondentes ao capital social, sendo exigida uma
maioria de 75% dos votos correspondentes ao capital social para as
deliberações a tomar sobre as matérias identificadas nas restantes
alíneas do mesmo n.º 1.

ARTIGO 9.º

A divisão e cessão, total ou parcial, das quotas, é livremente
permitida entre os sócios, dependendo do consentimento da socie-
dade quando feita a terceiros.

§ 1.º A sociedade e os sócios, com prioridade absoluta para aque-
la, têm direito de opção na cessão de quotas a terceiros.

§ 2.º O sócio que pretender ceder a sua quota, no todo ou em
parte, a terceiro, tem de o comunicar à sociedade e aos outros só-
cios, por carta registada com aviso de recepção na qual deverá
constar a identificação do pretendo cessionário e todas as condições
da cessão projectada, para que aquela e estes declarem, também, por
escrito, se pretendem optar, entendendo-se que renunciam a esse
direito se o não fizerem nos prazos de 15 dias para a sociedade e
20 dias para os outros sócio, prazos estes que correm simultanea-
mente e têm início na data da recepção da respectiva comunicação.

§ 3.º Se o direito de opção for exercido pela sociedade ou por
apenas um dos sócios, o preço da cessão será o valor da quota ali-
enada resultante do último balanço aprovado, tendo em conta as
reservas e fundos existentes, aumentado ou reduzido em função do
resultado do exercício em curso, calculado até ao último dia do mês
anterior àquele em que a cessão for ajustada, valor esse ainda acres-
cido do montante de suprimentos pertencentes ao cedente.

§ 4.º Se mais de um sócio pretender usar do direito de opção, a
quota será dividida entre os optantes na proporção das participações
que já detinham no capital da sociedade e o seu valor será, tam-
bém determinado nos termos estabelecidos no § 3.º imediatamente
anterior.

ARTIGO 10.º

A sociedade reserva-se o direito de amortizar qualquer das quo-
tas que for arrolada, penhorada, arrestada, incluída em massa fali-

da ou insolvente ou, por qualquer forma, judicialmente apreendi-
da, e também se, em caso de partilha por divórcio ou separação
judicial, a quota deixar de pertencer ao sócio.

§ único. O preço da amortização será calculado nos termos do § 3.º
do artigo 9.º anterior e ficará à guarda da sociedade e à ordem da
respectiva autoridade judicial.

ARTIGO 11.º

No caso de falecimento ou interdição de qualquer dos sócios, os
seus herdeiros ou representantes legais terão de nomear, no prazo
de 60 dias, um de entre si que a todos represente a sociedade.

ARTIGO 12.º

Os lucros anualmente apurados, depois de deduzida a percenta-
gem para o fundo de reserva legal, poderão ser distribuídos aos
sócios ou, no todo ou em parte destinados à constituição, reintegra-
ção ou reforço de reservas ou provisões, conforme vier a ser deli-
berado em assembleia geral.

ARTIGO 13.º

As assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas com
aviso de recepção, dirigidas aos sócios com antecedência de 15 dias,
salvo aos casos em que a lei exija outra forma de convocação.

ARTIGO 14.º

A liquidação e dissolução da sociedade reger-se-ão pelas dispo-
sições legais aplicáveis e pelas deliberações tomadas em assembleia
geral.

§ único Na falta de acordo entre os sócios, o activo será adjudi-
cado àquele que, obrigando-se pelo pagamento do passivo, ofere-
cer o melhor preço.

ARTIGO 15.º

1 � Quaisquer divergências ou dúvidas sobre interpretação, apli-
cação e execução de qualquer dispositivo deste contrato social,
suscitada entre os sócios ou entre qualquer ou quaisquer deles e a
sociedade serão resolvidas por arbitragem, segundo o direito, mas
sem recurso.

2 � O processo constará de petição e contestação, sendo esta
apresentada no prazo de 20 dias úteis, saneador, especificação e
questionário, e toda a prova, documental ou qualquer outra será
apresentada e requerida com o respectivo articulado.

3 � O tribunal será constituído por cinco árbitros, indicando cada
uma das partes deste contrato um e o quinto que presidirá, será
designado por acordo dos árbitros de parte e, na falta de acordo,
por sorteio de uma lista de oito, para a qual cada uma das partes
indicará dois.

4 � O prazo para a conclusão de arbitragem é de um ano
improrrogável, o foro será o da comarca de Vila Viçosa e a deci-
são arbitral será proferida segundo o direito vigente à data em que
se verificarem os factos que originaram o recurso à arbitragem.

5 � Os encargos com a arbitragem serão suportados pelo ven-
cido na proporção em que o for, sendo as remunerações dos árbi-
tros de partes satisfeitas por quem os tiver designado.

6 � A remuneração do árbitro presidente será suportada pela
sociedade.

7 � Nos casos omissos serão aplicáveis à arbitragem os dispo-
sitivos legais constantes da Lei n.º 31/86, de 29 de Agosto.

(Assinaturas ilegíveis.)
O Notário, (Assinatura ilegível.)

Relatório da sociedade de Revisores Oficiais de Contas elaborado
para os efeitos do artigo 28.º do Código das Sociedades Comer-
ciais.

Indrodução � A. Paredes, A. Oliveira e M. Branco, Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas, representada por António Tavares
da Costa Oliveira, revisor oficial de contas n.º 656 com escritório
no Campo Grande, 28, 8.ºC, 1700-093, Lisboa, vem para os efei-
tos previstos no artigo 28.º do Código das Sociedades Comerciais,
emitir o relatório sobre as entradas em espécie que irão ser utiliza-
das para a realização do capital subscrito por António Bento Ver-
melho, na constituição da sociedade A. Bento Vermelho, L.da

A sociedade a constituir terá a sua sede no Olival á Biquinha,
7160, Vila Viçosa, com um capital social de € 500 000, contri-
buinte n.º P504645072.

A quota subscrita é de € 125 000, dos quais são realizados atra-
vés de entradas em espécie € 50 460,29 e de numerário, €
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74 539,71, respeitando o presente relatório apenas as entradas em
espécie.

Descrição dos bens e identificação dos titulares � As entradas
em espécie são constituídas pelo conjunto dos elementos
patrimoniais que constituem o património empresarial do titular,
descritos no balanço reportado a 30 de Junho de 2001 (anexo II),
que passa a fazer parte integrante deste relatório.

Do referido balanço, a rubrica terrenos e recursos naturais e edi-
fícios e outras construções , cujos elementos se encontram descri-
tos no anexo I, que passa a fazer parte integrante deste relatório.

No anexo III, identificam-se as viaturas que são transmitidas para
a sociedade e que constavam do balanço (anexo II) sob a rubrica
equipamento de transporte.

O titular é António Bento Vermelho , contribuinte n.º 104821922,
com domicílio na Rua de Martim Afonso de Sousa, 50, 7160 Vila
Viçosa.

Avaliação dos bens e responsabilidades � Os bens deduzidos das
responsabilidades, foram avaliados em 10 116 379$, valor equiva-
lente a € 50 460,29, corresponde a avaliação aos valores por que
os referidos bens e responsabilidades se encontram inscritos na
contabilidade do titular, enquanto empresário em nome individual.

De referir que os elementos patrimoniais activos e passivos,
excepto os imóveis, encontram-se inscritos na contabilidade do ti-
tular pelo custo histórico.

Os imóveis foram objecto de avaliação, tendo os valores inscri-
tos na contabilidade sido corrigidos, através da reavaliação, para o
valor da avaliação.

Parecer � Em face das verificações efectuadas quanto à titularidade
dos bens e da avaliação descrita acima, com a qual concordamos, de-
claramos que os bens descritos no anexo II ao presente relatório, atin-
gem o montante de € 50 460,28, parte do capital subscrito pelo titu-
lar que vai ser realizada através das entradas em espécie

Lisboa, 2 de Novembro de 2001
A. Paredes, A. Oliveira e M. Branco, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas.

Está conforme o original.

18 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante, Maria Catarina Vir-
tuosa Mourato Coelho Pires Pernas. 1000061597

FARO
ALBUFEIRA

PUBLISOFT � INFORMÁTICA E FORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula
n.º 1184/920504; identificação de pessoa colectiva n.º 502777818;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 15/20011220.

Certifico que se encontra depositada na pasta respectiva, fotocó-
pia da acta n.º 16, elaborada em 19 de Dezembro de 2001, pela qual
alteraram o artigo 3.º do contrato da sociedade em epígrafe, passan-
do a ter a seguinte nova redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado a dinhei-
ro, e corresponde à soma de duas quotas; uma no valor nominal de
2500 euros, pertencente ao sócio Carlos José Barum de Sousa e
outra no valor nominal de 2500 euros pertencente ao sócio Rui
Alexandre Correia de Sousa.

O texto actualizado do contrato encontra-se depositado na pasta
respectiva.

8 de Março de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
da Silva Santos. 1000061084

CLÍNICA DENTÁRIA DRA DINA MARTINS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 2492/
20011010; identificação de pessoa colectiva n.º 505790793; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 30/20021010.

Certifico que se encontra depositada na pasta respectiva, fo-
tocópia de título particular, pelo qual foi criada a sociedade em

epígrafe em 10 de Outubro de 2001, que se rege pelo seguinte
contrato:

Dina Filipa Horta Martins, contribuinte fiscal n.º 207663297,
solteira, maior, natural da freguesia da Sé, concelho de Faro, resi-
dente em restaurante O Martins, lugar de Brejos Montechoro, fre-
guesia de Albufeira, concelho de Albufeira, bilhete de identidade
n.º 10763552 de 11 de Abril de 1997, emitido pelo Arquivo de Iden-
tificação de Lisboa, constitui uma sociedade unipessoal por quotas,
com o número de identificação pessoa colectiva 505790793, que se
rege pelas seguintes cláusulas:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Clínica Médica Dentária Dra.
Dina Martins, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Miguel Torga,
lote 16, C, loja J, Vale Mangude, freguesia de Albufeira, concelho
de Albufeira.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto clínica médica dentária.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, 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 única, desde já nomeada gerente, com ou sem remuneração,
conforme ela decidir.

2 � Para obrigar a sociedade é bastante a assinatura do sócio
único.

ARTIGO 5.º

A sócia única fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com
a sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do ob-
jecto social

ARTIGO 6.º

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

10 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
da Silva Santos. 1000062004

ALJEZUR

VALE DA TELHA � HOTELARIA E TURISMO, L.DA

Sede: Vale da Telha, Aljezur

Capital social: 49 879,80 €

Conservatória do Registo Comercial de Aljezur. Matrícula n.º 6/
180491; identificação de pessoa colectiva n.º 501609946; data do
depósito: 20011228.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados, na pasta respectiva, os documentos referentes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

14 de Março de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Dulce
Viana Rosa. 1000062213

LAGOA

C. W. V. A. � CENTRO DE WINDSURF E VELA
DO ALGARVE, L.DA

Sede: Praia Grande, freguesia de Ferragudo,
concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa. Matrícula n.º 383/
300485; identificação de pessoa colectiva n.º 501536698.
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Certifico que:
Inscrição n.º 10, à apresentação n.º 19/280202.
Aumento de capital e redenominação em euros.
Artigo alterado: 3.º
Montante do reforço: 502 410$ em dinheiro, subscrito pelos só-

cios em partes iguais, passa para 1 002 410$.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
a) Arie Jan Johannes Van Der Dussen, 2500 euros.
b) Wilma Schalk, 2500 euros.

Depositado documento legal.

8 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Gregolho
Marcos Brito Beleza. 1000061397

P. G. S. � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: Rua dos Carros, loja n.º 2, Lagoa,
freguesia e concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa. Matrícula n.º 584/
010989; identificação de pessoa colectiva n.º 502211520.

Certifico que:
Inscrição n.º 8, à apresentação n.º 20/280202.
Aumento de capital e redenominação em euros.
Artigo alterado: 4.º
Montante do reforço: 102 410$ em dinheiro, subscrito pelos só-

cios em partes iguais, passa para 1 002 410$.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
a) RABARICA Holdings, Limited, 2500 euros.
b) ESSETAS Holdings, Limited, 2500 euros.

Depositado documento legal.

8 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Gregolho
Marcos Brito Beleza. 1000061395

TEMPO PASSA � BOA VIAGEM � PUBLICAÇÕES,
MARKETING, OCUPAÇÃO DE TEMPOS LIVRES,

SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Ferragudo, freguesia de Ferragudo,
concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa. Matrícula n.º 847/
920831; identificação de pessoa colectiva n.º 502839147.

Certifico que:
1 � Inscrição n.º 1 à apresentação n.º 2/260202.
Cessação de funções da gerente Petra Barbara Goergen, por ter

renunciado com efeitos a partir de 30 de Novembro de 2001.
2 � Inscrição n.º 5 à apresentação n.º 3/260202.
Alteração do contrato com aumento do capital, unificação de

quotas, transformação de sociedade e redenominação do capital em
euros.

Artigos alterados: 1.º, 4.º e 7.º

ARTIGO 1.º

Denominação adoptada: Tempo Passa � Boa Viagem � Publi-
cações, Marketing, Ocupação de Tempos Livres, Sociedade
Unipessoal, L.da

ARTIGO 4.º

Capital integralmente realizado em dinheiro, corresponde a uma
só quota de 5000 euros, pertencente ao sócio Uwe Heitkamp.

ARTIGO 7.º

Gerência com ou sem remuneração, conforme for deliberado em
assembleia geral, pertence ao sócio Uwe Heitkamp, desde já no-
meado gerente.

Depositado documento legal.

9 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 1000061393

QUINTA DAS SALCHICHAS � COMÉRCIO
DE ESPECIALIDADES ALIMENTARES, L.DA

Sede: Alfanzina, freguesia de Carvoeiro,
concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa. Matrícula n.º 1205/
170298; identificação de pessoa colectiva n.º 504084046.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referente ao exercício do
ano de 2000.

8 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza 1000061392

ARMÉNIO S. J. � CONSTRUÇÃO CIVIL, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Sítio das Alagoinhas, Lagoa,
freguesia e concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa. Matrícula n.º 1599/
110202; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/110202.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, tendo como
sócio único, Arménio Silvério de Jesus, divorciado, com a única
quota de 5000 euros que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta firma Arménio S. J. � Construção Ci-
vil, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Sítio das Alagoinhas, fre-
guesia e concelho de Lagoa, Algarve.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, 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, pertencentes ao
sócio único ou a não sócio, 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 ob-
jecto social.

ARTIGO 6.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de consti-
tuição e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instala-
ção da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis,
imóveis ou direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assu-
mindo a sociedade todos os actos praticados pela gerência, nesse
período, logo definitivamente matriculada.

Declarou ainda o outorgante que não é sócio de qualquer outra
sociedade unipessoal, a quem adverti de que incorre nas penas apli-
cáveis ao crime de falsas declarações se tiver prestado declarações
falsas.

Exibiu:
a) Certificado de admissibilidade de firma ou denominação emi-

tido em 11 de Janeiro de 2002 pelo Registo Nacional de Pessoas
Colectivas;
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b) Duplicado da guia de depósito do capital social efectuado em
8 de Fevereiro de 2002, na agência do CPP, em Lagoa; e
c) Cartão provisório de pessoa colectiva n.º P505983320.

Esta escritura foi lida ao outorgante e ao mesmo explicado o seu
conteúdo, tendo sido advertido da obrigatoriedade de registar este
acto, na conservatória competente, no prazo de três meses, a con-
tar de hoje.

(Assinatura ilegível.)
O Notário, (Assinatura ilegível.)

8 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 1000061483

RIBEIRO, MORGADO & MORAIS, L.DA

Sede: Sítio do Carmo, freguesia e concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa. Matrícula n.º 12/
101171; identificação de pessoa colectiva n.º 500043086.

Certifico pela inscrição n.º 10 à apresentação n.º 10/280202.
Aumento de capital e redenominação em euros.
Artigo alterado: 4.º
Montante do reforço: 502 410$ em dinheiro, subscrito pelos só-

cios em partes iguais, passa para 1 002 410$.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
a) Lídia Marques Morgado, duas quotas uma de 1500 euros e

outra de 1000 euros;
b) Manuel dos Santos Alves Ribeiro, 2500 euros.

Depositado documento legal.

8 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Gregolho
Marcos Brito Beleza. 1000061423

ARLINDO J. A. SOUSA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Dr. António Luz Silva (Café São José),
Lagoa, freguesia e concelho de Lagoa.

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa. Matrícula 1608/
070302; inscrição n.º 1; número e data de apresentação: 28/
070302.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, tendo como
sócio único: Arlindo de Jesus André de Sousa casado com Maria
de Fátima dos Santos Gomes de Sousa, com comunhão de adquiri-
dos, com a única quota de 5000 euros que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Arlindo J. A. Sousa, Unipes-
soal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Dr. António Luz
Silva (Café São José), na cidade, freguesia e concelho de Lagoa,
Algarve.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto comércio de materiais e aluguer de
máquinas para a construção civil e agricultura. Comércio de
artigos para o lar. Comércio de veículos automóveis em 2.ª mão.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, 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 único.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Conforme o original.

9 de Abril de 2002. � A Segunda- Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 1000061489

URBISPLIX � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Sede: Aldeamento Vilana, lote 14, Alqueves,
freguesia de Porches, concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa. Matrícula 1597/
070202; inscrição n.º 1; número e data de apresentação: 14/
070202.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, tendo como
sócios:

a) Hachemi Hamdi casado com Margarida Hamdi, no regime de
separação de bens, quota de 2250 euros;

b) Abdessattar Ben Mohamed Maherzi, divorciado, quota de
2250 euros;

c) José Manuel Garcia Matias, divorciado, quota de 500 euros,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma URBISPLIX � Investimentos
Imobiliários, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Aldeamento Vilana, lote 14,
no Sítio de Alqueves, freguesia de Porches, concelho de Lagoa,
Algarve.

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 importação e exportação de
madeiras, de casas pré-fabricadas, de mobiliário e bebidas, sua
comercialização e distribuição; compra e venda de imóveis e reven-
da dos adquiridos para esse fim, administração e exploração de
empreendimentos turísticos, de imóveis particulares, de estabeleci-
mentos hoteleiros e similares ou de diversão e contratação de ar-
tistas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas: duas,
nos valores nominais de 2250 euros cada, pertencendo cada uma
delas a cada um dos sócios Hachemi Hamdi e Abdessattar Ben
Mohamed Maherz, e outra, no valor nominal de 500 euros, perten-
cente ao sócio José Manuel Garcia Matias.

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

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contra-
tos de suprimentos.

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Abdessattar
Ben Mohamed Maherzi e José Manuel Garcia Matias.
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ARTIGO 5.º

A sociedade pode participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regula-
das 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 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 seguin-
tes casos: 

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

ção 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 do 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, seja criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou ter-
ceiros.

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 co-
mum.

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

Os sócios poderão fazer-se representar nas assembleias gerais por
qualquer pessoa, mediante simples carta dirigida ao presidente da
mesa da 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 consti-
tuição e registo da sociedade, 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 pratica-
dos pela gerência, nesse período, logo que definitivamente matri-
culada.

Adverti os outorgantes de que este acto, para ser eficaz, carece
de ser ratificado pelo dono do negócio.

Exibiram:
a) Certificado de admissibilidade de firma ou denominação emi-

tido em 13 de Setembro de 2001 pelo Registo Nacional de Pessoas
Colectivas;

b) Duplicado da Guia de Depósito do capital social efectuado
hoje, na agência da CGD, em Loulé, e

c) Cartão provisório da pessoa colectiva n º P505067722.
Esta escritura foi lida aos outorgantes e aos mesmos explicado

o seu conteúdo, com a advertência da obrigatoriedade do registo do
presente acto, na conservatória competente, no prazo de três me-
ses, a contar de hoje, tendo o segundo declarado que compreende
a língua portuguesa.

Está conforme o original.

8 de Abril de 2002 � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 1000061516

RICARDO PINA � ARQUITECTO, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Marquês de Pombal, 51, Lagoa,
freguesia e concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa. Matrícula n.º 1606/
040302; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 29/
040302.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, tendo como
sócio único: José Ricardo Quintanilha Mendes Pina, solteiro, maior,
com a única quota de 5000 euros que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Ricardo Pina � Arquitecto,
Unipessoal, L.da

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede na Rua do Marquês de Pombal, 51,
Lagoa, freguesia de Lagoa, concelho de Lagoa.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto arquitectura, projectos, assistência
técnica e responsabilidade pela execução de obras, estudos diversos
na área da arquitectura, consultoria e apoio técnico a empresas.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro
é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nomi-
nal pertencente ao sócio único.

ARTIGO 5.º

A gerência e representação da sociedade, pertencem ao sócio
único José Ricardo Quintanilha Mendes Pina, desde já nomeado
gerente, com ou sem remuneração conforme ele decidir.

Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um só ge-
rente.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

Conforme o original.

9 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 1000061522

ISIDRO & ROSA, L.DA

Sede: Urbanização da Lagoa Lar, bloco A,
rés-do-chão C, freguesia e concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa. Matrícula n.º 1604/
250202; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/250202.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, tendo como
sócios:

a) Luís Filipe Isidro Rosa, casado com Maria Filomena Concei-
ção Celestino Rosa, no regime de comunhão de adquiridos, quota
de 2500 euros;

b) Joaquim dos Santos Rosa, casado com Maria do Carmo Jesus
Ferreira Rosa, no regime da comunhão de geral, quota de
2500 euros que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Isidro & Rosa, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Urbanização da Lagoa, Lar,
bloco A, rés-do-chão C, na cidade, freguesia e concelho de Lagoa,
Algarve.
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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 sucursais, filiais, agências ou outras formas locais
de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção civil e obras pú-
blicas.

ARTIGO 3.º

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

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
de capital até duas vezes o valor do capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contra-
tos de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, compete a sócio 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 par-
cialmente, 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 socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quan-
do esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for in-
cluída 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 consti-
tuição e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instala-
ção da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis,
imóveis ou direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assu-
mindo a sociedade todos os actos praticados pela gerência, nesse
período, logo que definitivamente matriculada.

Exibiram:
a) Certificado de admissibilidade de firma ou denominação emi-

tido em 31 de Janeiro de 2002 pelo Registo Nacional de Pessoas
Colectivas;

b) Duplicado da guia de depósito do capital social efectuado em
22 de Fevereiro de 2002, na agência da CCAM da Lagoa, Delega-
ção de Parchal; e

c) Cartão provisório de pessoa colectiva n.º P506022960.
Esta escritura foi lida aos outorgantes e aos mesmos explicado

o seu conteúdo, tendo sido advertidos da obrigatoriedade de regis-
tarem este acto, na conservatória competente, no prazo de três
meses, a contar de hoje.

(Assinaturas ilegíveis.)

O Notário, (Assinatura ilegível.)

Está conforme o original.

8 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 1000061529

DANIEL & LEGAS, L.DA

Sede: Rua de D. Paio Peres Correia, 40, Estombar,
freguesia de Estombar, concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa. Matrícula n.º 1607/
060302; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 21/
060302.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, tendo como
sócios:

a) Carlos Alberto do Nascimento Legas, casada com Luís Fáti-
ma de Almeida, no regime de comunhão de adquiridos, quota de
2500 euros;

b) Daniel José dos Santos de Jesus, casado com Dulce Santos
Coelho de Jesus, no mesmo regime de bens, quota de 2500 euros
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Daniel & Legas, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de D. Paio Pires Cor-
reia, 40, na vila e freguesia de Estombar, concelho de Lagoa,
Algarve.

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 prestação de serviços de elec-
tricista e instalações eléctricas. Comércio de artigos e acessórios
eléctricos.

ARTIGO 3.º

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

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
de capital até cinco vezes o valor do capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contra-
tos de suprimentos.

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os dois sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quan-
do esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for in-
cluída 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 consti-
tuição e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instala-
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ção da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis,
imóveis ou direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assu-
mindo a sociedade todos os actos praticados pela gerência, nesse
período, logo que definitivamente matriculada.

Exibiram:
a) Certificado de admissibilidade de firma ou denominação emi-

tido em 18 de Janeiro de 2002 pelo Registo Nacional de Pessoas
Colectivas;

b) Duplicado da guia de depósito do capital social efectuado em
1 de Março de 2002, na agência da CCAM da Lagoa; e

c) Cartão provisório de pessoa colectiva n.º P505899361.
Esta escritura foi lida aos outorgantes e aos mesmos explicado

o seu conteúdo, tendo sido advertidos da obrigatoriedade de regis-
tarem este acto, na conservatória competente, no prazo de três
meses, a contar de hoje.

(Assinaturas ilegíveis.)
O Notário, (Assinatura ilegível.)

Está conforme o original.

9 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 1000061491

INVESTEM � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Sede: Rua do Padre Gregório António Cabrita, 4,
Porches, freguesia de Porches, concelho da Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa. Matrícula n.º 1420/
940203; identificação de pessoa colectiva n.º 503141569.

Certifico a transformação de sociedade em unipessoal por quotas:

CAPÍTULO I

Denominação, duração, sede e objecto

ARTIGO 1.º

Denominação

A sociedade adopta a firma INVESTEM � Investimentos
Imobiliários, S. A. e durará por tempo indeterminado a contar de
hoje.

ARTIGO 2.º

Sede e formas de representação

1 � A sociedade tem sede na Rua do Padre José Gregório
António Cabrita, 24, na vila e freguesia de Porches, concelho de
Lagoa, Algarve.

2 � A sede social poderá ser transferida, por decisão do conce-
lho de administração, para outro local dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe.

3 � A sociedade poderá, mediante decisão do conselho de ad-
ministração, constituir, transferir ou extinguir estabelecimentos,
sucursais, agências, filiais, delegações ou outras formas de repre-
sentação, onde for conveniente, no território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 3.º

Objecto

O objecto da sociedade consiste na construção de edifícios, ope-
rações sobre imóveis, comércio e indústria de equipamentos, impor-
tação e exportação, construção civil, pinturas, revestimentos e
impermeabilizações de imóveis, obras públicas, restauração e de-
molição de edifícios, compra e venda de imóveis e revenda dos
adquiridos para esse fim.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

Capital social

1 � O capital social é de 100 000 euros, encontrando-se intei-
ramente subscrito e realizado e é representado por 100 000 acções
ordinárias no valor nominal de 1 euro cada uma.

2 � O conselho de administração poderá, sem necessidade de
autorização da assembleia geral, aumentar o capital social por uma
ou mais vezes, até o limite de 500 000 euros.

3 � Na subscrição das acções relativas aos aumentos de capital
social, têm preferência os accionistas na proporção das acções que
já possuírem.

ARTIGO 5.º

Acções

1 � As acções serão nominativas ou ao portador e reciprocamente
convertíveis, ficando a cargo dos accionistas as despesas de conversão.

2 � As acções são representadas por títulos de 10, 100, 1000 e
10 000 acções.

3 � Os títulos representativos das acções, definitivos ou provi-
sórios, serão assinados pelo conselho de administração, podendo as
assinaturas serem apostas por chancela.

4 � A sociedade poderá, por deliberação da assembleia geral,
adquirir acções próprias nos termos previstos na lei e realizar so-
bre as mesmas as operações que se mostrarem convenientes para a
prossecução dos interesses sociais.

5 � A venda de acções, excepto à sociedade, só é permitida me-
diante parecer favorável de assembleia geral convocada expressamen-
te para o efeito, e desde que aprovada por maioria de dois terços.

6 � Quando adquiridas pela sociedade, o valor de cada acção é
aquele que for determinado pelo revisor oficial de contas, após
auditoria às contas da sociedade.

ARTIGO 6.º

Obrigações

A sociedade poderá emitir obrigações de todos os tipos, nas con-
dições a deliberar em assembleia geral, nos termos da lei e do pre-
sente contrato.

CAPÍTULO III

Assembleia geral

ARTIGO 7.º

Assembleia geral

A assembleia geral será constituída por todos os accionistas com
direito de voto que tenham as suas acções registadas no livro de
registos da sociedade, ou depositadas na sede social pelo menos até
oito dias antes do dia que for marcado para a realização da
assembleia geral, ou ainda, depositadas em instituição bancária, a
qual, a pedido do respectivo accionista, deverá comunicar ao pre-
sidente da assembleia geral, também até oito dias antes do dia para
que for marcada a realização da referida assembleia geral, quais as
acções que aí se encontram depositadas e a respectiva titularidade.

ARTIGO 8.º

Accionistas

1 � Os accionistas com direito a voto poderão fazer-se repre-
sentar nas reuniões da assembleia geral por outro accionista ou por
pessoa a quem a lei atribuir esse direito.

2 � Os accionistas que não possuírem o número de acções ne-
cessário para terem direito de voto, poderão agrupar-se por forma
a perfazê-lo, devendo designar, por acordo, um só, de entre eles,
para os representar na assembleia geral.

3 � Todas as representações previstas nos números anteriores,
deverão ser comunicadas ao presidente da mesa da assembleia ge-
ral, por carta entregue na sede social até ao dia útil anterior ao
designado para a realização da assembleia geral.

ARTIGO 9.º

Votos

1 � A cada grupo de 10 acções corresponde um voto, dispondo
os accionistas de tantos votos quantos os correspondentes à parte
inteira que resultar da divisão por 10 do número de acções que
possuam, sem qualquer limite.

2 � As acções não integralmente liberadas não têm direito a voto.
3 � As votações serão feitas pelo modo designado pelo presi-

dente da mesa assembleia geral, a menos que esta, por maioria sim-
ples, determine que as votações sejam feitas de outro modo igual-
mente admissível à face da lei.

ARTIGO 10.º

Mesa da assembleia geral

A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e um
secretário, eleitos por mandatos com a duração de três anos, poden-
do os mesmos ser reeleitos por uma ou mais vezes.
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CAPÍTULO IV

Administração

ARTIGO 11.º

Conselho de administração

1 � Compete à administração, exercida pelo conselho de admi-
nistração, gerir as actividades da sociedade, no respeito da lei e dos
estatutos, bem como representá-la em juízo e fora dele.

2 � O mandato dos membros do conselho de administração é de
três anos, podendo ser reeleitos por uma ou mais vezes.

3 � O conselho de administração, composto por três ou cinco
elementos, com ou sem remuneração será designado pela assembleia
geral.

4 � Os membros do concelho de administração serão dispensa-
dos de caução, sempre que a lei o permita.

5 � O conselho de administração fica investido dos poderes
necessários para o efeito de assegurar a gestão corrente da socie-
dade, podendo designadamente: praticar actos e celebrar contratos
no âmbito da actividade corrente da sociedade e do seu objecto;
abrir e movimentar contas bancárias; aceitar, sacar e endossar le-
tras, livranças e outros efeitos comerciais; contratar e despedir pes-
soal; comprar e vender bens imóveis, móveis, incluindo veículos
automóveis, e celebrar contratos de locação financeira relativos aos
referidos bens; confessar, desistir ou transigir em qualquer acção ou
processo, tanto judicial como arbitral; contrair empréstimos ou obri-
gações financeiras similares; prestar garantias, cauções ou avales;
constituir procuradores ou mandatários da sociedade para a prática
de certos actos ou categorias de actos especificados na respectiva
procuração.

ARTIGO 12.º

Vinculação e representação da sociedade

1 � Para a sociedade se considerar validamente obrigada em
todos os seus actos e contratos, é necessária a intervenção de dois
administradores.

2 � Fica proibido aos representantes da sociedade obrigarem a
mesma em fianças, letras de favor, avales, abonações e outros ac-
tos, contratos ou documentos semelhantes, estranhos aos negócios
sociais, sendo todos os actos praticados e os contratos celebrados
nestas condições, nulos e sem qualquer validade, e sob pena de o
infractor responder ainda perante a sociedade pelos prejuízos cau-
sados.

CAPÍTULO V
Conselho fiscal

ARTIGO 13.º

Conselho fiscal

A fiscalização dos negócios sociais será exercida por um fiscal
único que deve ser revisor oficial de contas ou sociedade de revi-
sores oficiais de contas, eleito em assembleia geral, por um man-
dato com a duração de três anos, reelegível uma ou mais vezes.

CAPÍTULO VI
Disposições gerais e transitórias

ARTIGO 14.º

Os lucros distribuíveis terão a aplicação que a assembleia geral
deliberar.

ARTIGO 15.º

Órgãos sociais designados para o triénio 2002-2004

Conselho de administração: presidente � José Agostinho de Oli-
veira Santos; vogais: António Pedra Vieira de Sousa e Ramiro
Fernando Moreira de Pinho, já identificados.

Mesa da assembleia geral: presidente � Dr. João Nuno Aurélio
Marcos, casado, residente em Casa dos Marcos, Alfanzina, Lagoa,
Algarve; secretária: Sandra Maria André Canadas, casada, residen-
te em Urbanização de Bemparece, lote 4, Lagoa, Algarve.

Fiscal único: revisor oficial de contas: Manuel L. Brito & Asso-
ciados � Sociedade de Revisores Oficiais de Contas n.º 149, com
sede na Rua de Alexandre Rey Colaço, 2, 1700, Lisboa, represen-
tada por Manuel Lázaro de Oliveira Brito, revisor oficial de con-
tas n.º 850.

Revisor oficial de contas suplente: Rosalba Maria Cocco Mercan-
te Ferro, revisora oficial de contas n.º 1024, com escritório na Rua
de Santo António, 75, 3.º, escritório 1, Faro.

Assim o disseram e outorgaram.
Arquivo:
a) A referida certidão do registo comercial;
b) Fotocópias autenticadas das mencionadas actas;
c) Projecto do contrato de sociedade;
d) Relatório da gerência justificativo da transformação em socie-

dade anónima;
e) Relatório da análise do projecto de transformação elaborado

pelo revisor oficial de contas;
f) O balanço atrás referido;
g) Fotocópia autenticada da acta que aprovou o balanço; e
h) Relatório elaborado pelo revisor oficial de contas, suprimentos.
Exibiram:
Certificado de admissibilidade de firma ou denominação emiti-

do em 21 de Setembro de 2001 pelo Registo Nacional de Pessoas
Colectivas.

Esta escritura foi lida aos outorgantes e aos mesmos explicado
o seu conteúdo, com a advertência da obrigatoriedade de regista-
rem este acto, na conservatória competente, no prazo de três me-
ses, a contar de hoje.

(Assinaturas ilegíveis.)
O Notário, (Assinatura ilegível.)

Está conforme o original.

9 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 1000061494

EURO BEBIDAS � DISTRIBUIÇÃO, L.DA

Sede: Sítio das Alagoas Brancas, armazém 1, Lagoa,
freguesia e concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa. Matrícula n.º 908/
930930; identificação de pessoa colectiva n.º 503081710.

Certifico que:
Inscrição n.º 12; apresentação n.º 6/200202.
Aumento de capital e redenominação em euros.
Artigo alterado: 4.º
Montante do reforço: 602 410$ em dinheiro, subscrito pelos só-

cios na proporção das respectivas quotas, passa para 1 002 410$.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
a) Vicary Investments Limited, 3750 euros;
b) Robert George Hanson, 1250 euros.

Depositado documento legal.

8 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 1000061390

JOSÉ ANTÓNIO RIBEIRO VASCONCELOS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Urbanização da Bela Vista, lote M-98 A,
freguesia do Parchal, concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa. Matrícula n.º 1605/
260202; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/
260202.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, tendo como
sócio único: José António Ribeiro de Vasconcelos, casado com
Umbelina Andrade Freitas, em regime de adquiridos, com a única
quota de 5000 euros que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma José António Ribeiro Vasconcelos,
Sociedade Unipessoal, L.da

2.º

A sua sede situa-se na Urbanização da Bela Vista, lote M-98 A,
freguesia de Parchal, concelho de Lagoa.
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3.º

O objecto da Sociedade consiste em entregas ao domicílio de
EMS e encomendas, azul, prestação de serviços (encomendas ur-
gentes) ao serviço da Postlog.

4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro
é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente ao sócio único.

5.º

1 � A gerência e a representação da Sociedade, pertencem ao
sócio único, com ou sem remuneração conforme venha a ser deli-
berado.

2 � A Sociedade fica validamente vinculada com a assinatura
de um gerente.

6.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada, a proceder ao levantamen-
to da totalidade do capital social depositado, a fim de custear as
despesas inerentes à instalação da sua actividade.

José António Ribeiro de Vasconcelos.
A Notária, (Assinatura ilegível.)

Está conforme o original.

8 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 1000061388

LUÍS CINTRA & CARLOS MARTINS, L.DA

Sede: Estrada do Farol, Centro Comercial dos Pios,
loja 22, Praia do Carvoeiro, freguesia do Carvoeiro,

concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa. Matrícula n.º 1572/
101201; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 40/
101201.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, tendo como
sócios:

a) Luís Miguel dos Santos Cintra, solteiro, maior, com uma quota
de 2500 euros;

b) Carlos Manuel Guerreiro Martins, solteiro, maior, com uma
quota de 2500 euros que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Luís Cintra & Carlos Martins, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Estrada do Farol, Centro
Comercial Cerro dos Pios, loja 22, na vila e freguesia de Carvoei-
ro, concelho de Lagoa, Algarve.

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 exploração de restaurantes e
similares de hotelaria.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros (equivalente a 1 002 410$), en-
contra-se integralmente realizado em dinheiro e corresponde à soma
de duas quotas iguais, uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos, é necessária a intervenção de um gerente.

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Luís Miguel dos
Santos Cintra.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

(Assinaturas ilegíveis.)
A Notária, (Assinatura ilegível.)

Está conforme o original.

6 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 1000033738

ANÍBAL JOAQUIM RAMOS � SERRALHARIA MECÂNICA
E CIVIL, L.DA

Sede: Bairro de Chelagoense, lote 13, 2.º, direito,
freguesia de Parchal, concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa. Matrícula n.º 1580/
150102.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, tendo como
sócios:

a) Aníbal Joaquim Ramos, solteiro, maior, quota de 2500 euros;
b) Maria de Lurdes Cintra Correia, divorciada, quota de

2500 euros que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Aníbal Joaquim Ramos � Serralharia
Mecânica e Civil, L.da

2.º

A sua sede situa-se no Bairro de Chelagoense, lote 13, 2.º, di-
reito, freguesia de Parchal, concelho de Lagoa.

3.º

O objecto da sociedade consiste na fabricação de estruturas de
construção metálicas, venda de materiais.

4.º

O capital social é de 5000 euros.

5.º

O capital encontra-se totalmente realizado em dinheiro e
corresponde à soma de duas quotas iguais no valor nominal de
2500 euros pertencente uma a cada um dos sócios Aníbal Joaquim
Ramos e Maria de Lurdes Cintra Correia.

6.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação é exercida
pelos sócios, dispensados de caução e com ou sem remuneração
conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � A sociedade fica validamente vinculada com a assinatura de
um gerente.

7.º

1 � A cessão de quotas total ou parcial é livre entre os sócios.
2 � A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento

da sociedade e dos sócios que terão direito de preferência.

8.º

1 � A sociedade pode amortizar a quota de qualquer sócio quan-
do esta tenha sido objecto de arresto, penhora, arrematação, adju-
dicação, venda judicial, arrolamento, qualquer outra forma de apre-
ensão judicial, providência cautelar, processo judicial, administrativo
ou fiscal que envolva a quota nos casos de insolvência do sócios
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titular ainda em todos os casos em que a cessão não seja consentida
pela sociedade e pelos sócios.

2 � A amortização deverá ser deliberada no prazo de 90 dias a con-
tar do conhecimento por parte da sociedade do facto que o permita.

3 � A contrapartida da amortização será igual ao valor que para
a quota a amortizar resultar do balanço elaborado para o efeito e
deverá ser paga em quatro prestações trimestrais, vencendo-se a
primeira três meses após a data da deliberação.

9.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capital até
ao montante equivalente a 50 vezes o valor que o capital social tiver à data
em que as prestações suplementares forem exigidas. Os sócios pode-
rão efectuar à sociedade os suprimentos de que ela carecer, devendo
no caso de os mesmos vencerem juros, ser deliberado em assembleia
geral, quais as condições, nomeadamente juro, prazo e reembolso.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada, a proceder ao levantamento
da totalidade do capital social depositado, a fim de custear as des-
pesas inerentes à sua constituição e instalação da sua actividade.

Aníbal Joaquim Ramos.
Maria de Lurdes Cintra Correia.
A Notária, (Assinatura ilegível.)

Está conforme o original.

8 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 1000050434

MARCEL � COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Sede: Estrada Nacional n.º 125, freguesia de Estombar,
concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa. Matrícula n.º 1156/
970319; identificação de pessoa colectiva n.º 503851787.

Certifico que:
Inscrição n.º 2; apresentação n.º 14/280202.
Aumento de capital e redenominação em euros.
Artigo alterado: 4.º
Montante do reforço: 2410$ em dinheiro, subscrito pelos sócios

na proporção das respectivas quotas, passa para 1 002 410$.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
a) Marcelino Heitor Malveiro, 2000 euros;
b) Luís Francisco Furtado Malveiro, 3000 euros.

Depositado documento legal.

8 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Gregolho
Marcos Brito Beleza. 1000061421

ELECTRO CARVOEIRO � MATERIAL ELÉCTRICO, L.DA

Sede: Rua dos Pescadores, 69, Praia do Carvoeiro,
freguesia do Carvoeiro, concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa. Matrícula n.º 1235/
980706; identificação de pessoa colectiva n.º 504192213.

Certifico que:
Inscrição n.º 2; apresentação n.º 23/180202.
Aumento de capital e redenominação em euros.
Artigo alterado: 3.º
Montante do reforço: 402 410$ em dinheiro, subscrito pelos só-

cios na proporção das respectivas quotas, passa para 1 002 410$.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
a) Leopoldo das Neves Gomes, 1666,67 euros;
b) Anabela Duarte de Figueiredo das Neves Gomes,

1666,67 euros;
c) Jorge Miguel Figueiredo das Neves Gomes, 1666,67 euros.

Depositado documento legal.

8 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Gregolho
Marcos Brito Beleza. 1000061419

MÁRIO & VÍTOR, L.DA

Sede: Urbanização Lagoasol, lote 14, rés-do-chão, direito,
freguesia e concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa. Matrícula n.º 1600/
130202; inscrição n.º 1; número e data da apresentação n.º 31/
130202.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, tendo como
sócios:

a) Mário José de Oliveira Pita, casado com, Filomena Maria
Pontes Neves, no regime de comunhão de adquiridos, quota de
2500 euros;

b) Vítor Fernando Pontes Franco, casado com Alexandra Carla
Martins Guerreira Horta Franco, no regime de comunhão de adqui-
ridos, quota de 2500 euros que se rege pelos seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Mário & Vítor, L.da

2.º

1 � A sua sede situa-se na Urbanização Lagoasol, lote 14,
rés-do-chão, direito, freguesia e concelho de Lagoa.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe.

3.º

O objecto da sociedade consiste na montagem e reparação de
piscinas e electrobombas.

4.º

O capital social é de 5000 euros.

5.º

O capital encontra-se totalmente realizado em dinheiro e
corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros, perten-
centes uma a cada um dos sócios, Mário José Oliveira Pita e Vítor
Fernando Pontes Franco.

6.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação, com dispensa
de caução, é eleita em assembleia geral.

2 � A sociedade fica validamente vinculada com a assinatura do
gerente.

7.º

1 � A cessão de quotas total ou parcial é livre entre os sócios.
2 � A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento

da sociedade.
8.º

As assembleias gerais serão convocadas por carta registada
dirigidas aos sócios com antecedência mínima de 15 dias, salvo se
a lei exigir outras formalidades.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada, nos termos da alínea b) do
n.º 4 do artigo 202.º do Código das Sociedades Comerciais, a proce-
der ao levantamento da totalidade do capital social depositado, a fim
de custear as despesas inerentes à instalação da sua actividade.

(Assinaturas ilegíveis.)
A Notária, (Assinatura ilegível.)

Está conforme o original.

8 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 1000061415

ANDA � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Sede: Marinhas do Parchal, freguesia de Parchal,
concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa. Matrícula n.º 551/
030489; identificação de pessoa colectiva n.º 502132760.
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Certifico que:
Inscrição n.º 2; apresentação n.º 1/140202.
Aumento de capital e redenominação em euros.
Artigo alterado: 3.º
Montante do reforço: 402 610$ em dinheiro, subscrito pelos só-

cios, passa para 1 002 410$.
Capital: 5001 euros.
Sócios e quotas:
a) Armelindo da Silva de Mendonça Vieira, 1667 euros;
b) Anthony Constantine Beck, 1667 euros;
c) Joaquim Laginha Serafim, 1667 euros.

Depositado documento legal.

8 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Gregolho
Marcos Brito Beleza. 1000061413

EVICAR (ALGARVE) � COMÉRCIO DE VEÍCULOS, L.DA

Sede: lugar de Lagoas Brancas, Zona Industrial,
freguesia e concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa. Matrícula n.º 1068/
090296; identificação de pessoa colectiva n.º 502500000.

Certifico que:
Inscrição n.º 9; apresentação n.º 2/150202.
Aumento de capital e redenominação em euros.
Artigo alterado: 3.º
Montante do reforço: 19 280$, por incorporação de reservas li-

vres na proporção do valor das suas quotas, passa para 8 019 280$.
Capital: 40 000 euros.
Sócios e quotas:
a) EVICAR � Comércio, L.da, 20 000 euros;
b) PARTENERG � Participações Energéticas (SPGS), S. A.,

duas quotas de 8000 euros e 4000 euros;
c) OPEC � Contabilidade e Gestão, L.da, 4000 euros;
d) Joaquim Manuel Lopes Martins Pereira, 4000 euros.

Depositado documento legal.

8 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 1000061410

ARDESCO INTERNACIONAL � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Estrada Nacional n.º 125, km 51, Bemparece,
Lagoa, freguesia e concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa. Matrícula n.º 433;
identificação de pessoa colectiva n.º 501938613.

Certifico que:
Inscrição n.º 2; apresentação n.º 24/111201.
Aumento de capital e redenominação em euros.
Artigo alterado: 4.º
Montante do reforço: 16 870$, por incorporação em dinheiro pe-

los sócios na proporção das respectivas quotas, passa para 7 016 870$.
Capital: 35 000 euros.
Sócios e quotas:
a) Hans Kooij, 3500 euros;
b) N. V. Ardesco Internacional, 31 500 euros.

Depositado documento legal.

8 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Gregolho
Marcos Brito Beleza. 1000061407

JARDIM DE NENA � EXPLORAÇÃO HOTELEIRA, L.DA

Sede: Sítio da Canada, freguesia e concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa. Matrícula n.º 910/
931015; identificação de pessoa colectiva n.º 503084174.

Certifico que:
Inscrição n.º 3; apresentação n.º 6/070202.
Aumento de capital e redenominação em euros.

Artigo alterado: 4.º
Montante do reforço: 602 410$ em dinheiro, subscrito pelos só-

cios na proporção das respectivas quotas, passa para 1 002 410$.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
a) Sally Ann Elizabeth Lyons, 3750 euros;
b) Gondon Richard Lyons, 1250 euros.

Depositado documento legal.

8 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Gregolho
Marcos Brito Beleza. 1000061404

INTERREAL � ADMINISTRAÇÃO DE PROPRIEDADES, L.DA

Sede: Estrada do Farol, Edifício Aurora Mar, lojas 7 e 8,
Praia do Carvoeiro, freguesia de Carvoeiro,

concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa. Matrícula n.º 1078/
030496; identificação de pessoa colectiva n.º 503631949.

Certifico que:
Inscrição n.º 4; apresentação n.º 27/040302.
Aumento de capital e redenominação em euros.
Artigo alterado: 4.º
Montante do reforço: 2410$ em dinheiro, subscrito pelos sócios

na proporção das respectivas quotas, passa para 1 002 410$.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
a) Guilhermina Maria da Silva Perdigão, 2500 euros;
b) Rolf Dieter Goetz, 2500 euros.

Depositado documento legal.

9 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Gregolho
Marcos Brito Beleza. 1000061402

VALE DE PIA � EXTRACÇÃO DE ROCHAS
ORNAMENTAIS, L.DA

Sede: Aldeamento de Porches, freguesia de Ferragudo,
concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa. Matrícula n.º 1110/
220896; identificação de pessoa colectiva n.º 503714429.

Certifico que:
Inscrição n.º 4; apresentação n.º 4/070302.
Aumento de capital e redenominação em euros.
Artigo alterado: 3.º
Montante do reforço: 4 612 050$ em dinheiro, subscrito pelos

sócios da seguinte forma: o sócio Alfredo Pereira de Matos refor-
ça a sua quota com mais 3 960 363$; e a sócia Maria Emília da
Conceição Romão Pereira de Matos reforça a sua quota com mais
de 651 687$.

Capital: 25 000 euros.
Sócios e quotas:
a) Alfredo Pereira de Matos, 21 500 euros;
b) Maria Emília da Conceição Romão Pereira de Matos,

3500 euros.

Depositado documento legal.

9 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 1000061400

MANUEL RODRIGUES, S. A.

Sede: Rua do Mexilhão, Mexilhoeira da Carregação,
freguesia de Estombar, concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa. Matrícula n.º 83/
010895; identificação de pessoa colectiva n.º 500379599.

Certifico que:
Inscrição n.º 10; apresentação n.º 22/070302.
Alteração parcial do pacto social.
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Artigo alterado: 3.º
A sociedade tem por objectivo a exploração de pedreiras e cons-

trução civil, comércio e indústria de materiais de construção civil,
compra e venda de imóveis e revenda de adquiridos para esse fim,
escavações e urbanizações, obras hidráulicas e vias de comunica-
ção ou qualquer outra actividade comercial e industrial relaciona-
da com a construção civil e obras públicas, transportes de aluguer
por conta de outrem.

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

9 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 1000061398

GINETTE LOUISE CASTALDO, L.DA

Sede: Centro Comercial de Lagoa-Parque loja 13,
Rua do Coronel Figueiredo em Lagoa, freguesia

e concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa. Matrícula n.º 1214/
110398; identificação de pessoa colectiva n.º 504122371.

Certifico que:
Inscrição n.º 2; apresentação n.º 23/070302.
Aumento de capital, alteração parcial do contrato e redeno-

minação para euros.
Artigo alterado: 4.º e 5.º

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5000 euros.

ARTIGO 5.º

O capital encontra-se totalmente subscrito e realizado em dinheiro
e corresponde à soma das seguintes quotas: uma no valor nominal
de 3000 euros, pertencente à sócia Ginette Louise Claude Adjadj
Castaldo; uma no valor nominal de 2000 euros, pertencente ao só-
cio João Luís da Silva Gomes.

Depositado documento legal.

9 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Gregolho
Marcos Brito Beleza. 1000061396

PALMA & PALMA, SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Urbanização da Quinta do Alto, Cerca
do Nascimento, lote 20, Mexilhoeira da Carregação,

freguesia de Estombar, concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa. Matrícula n.º 1435/
211200; identificação de pessoa colectiva n.º 505093081.

Certifico que:
Averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; apresentação n.º 5/110302.
Mudou a sede para a Urbanização da Quinta das Palmeiras,

lote 4, loja C, Parchal, concelho de Lagoa.

Depositado documento legal.

9 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 1000061394

FRANCINA, L.DA

Sede: Quinta da Bemposta, lote 17, freguesia e concelho
de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa. Matrícula n.º 1097/
960620; identificação de pessoa colectiva n.º 503672971.

Certifico que:
Inscrição n.º 2; apresentação n.º 17/280202.
Aumento de capital e redenominação em euros.
Artigo alterado: 4.º
Montante do reforço: 602 410$ em dinheiro, subscrito pelos só-

cios em partes iguais.
Capital: 5000 euros.

Sócios e quotas:
a) John Van Rijnsoever, 2500 euros;
b) Francine Johanna Adriana Van Rijnsoever, 2500 euros.

Depositado documento legal.

11 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Gregolho
Marcos Brito Beleza. 1000061391

RUNDU � PROJECTOS, L.DA

Sede: Rua de D. Maria Eugénia Judice Dias Ferreira, 7,
1.º, Lagoa, freguesia e concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa. Matrícula n.º 1151/
260297; identificação de pessoa colectiva n.º 503837393.

Certifico que:
1 � Inscrição n.º 2; apresentação n.º 3/200202.
Cessação de funções do gerente Ricardo Pedro Soares Monteiro,

por ter renunciado com efeitos a partir de 31 de Dezembro de 2001.
2 � Inscrição n.º 4; apresentação n.º 4/200202.
Nomeação de gerente.
Gerente: António Lopes da Costa Monteiro.

Depositado documento legal.

8 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 1000061389

JOSÉ LAMY & RAMOS, L.DA

Sede: Rua do Infante D. Henriques, 7, Lagoa,
freguesia e concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa. Matrícula n.º 365/
240487; identificação de pessoa colectiva n.º 501817190.

Certifico que:
Inscrição n.º 4; apresentação n.º 5/010302.
Aumento de capital e redenominação em euros.
Artigo alterado: 3.º
Montante do reforço: 502 410$ em dinheiro, subscrito pelos só-

cios em parte iguais, passa para 1 002 410$.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
a) José Lamy Mimoso, 2500 euros;
b) Maria Ramos Lamy Mimoso, 2500 euros.

Depositado documento legal.

8 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Gregolho
Marcos Brito Beleza. 1000061387

IMAGEM MOTO � ALUGUER E REPARAÇÕES, L.DA

Sede: Rua da Liberdade, 24, Calvário, freguesia
de Estombar, concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa. Matrícula n.º 913/
261093; identificação de pessoa colectiva n.º 503090158.

Certifico que:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Inscrição n.º 2 à apresentação n.º 8/040302.
O depósito da escritura de dissolução, de 21 de Dezembro de

2001, com a aprovação de contas, com efeito a partir de 21 de
Dezembro de 2001.

Depositado documento legal.

9 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 1000061386

JOSÉ DE JESUS LAMY, L.DA

Sede: Rua da Direita, 26, freguesia de Porches, Porches,
concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa. Matrícula n.º 583/
010989; identificação de pessoa colectiva n.º 502216190.
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Certifico que:
Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5; apresentação n.º 12/020402.
Cessação das funções de gerente: de Ilda Maria Neto Tangerino

Lamy, por exoneração com efeitos a partir de 28 de Fevereiro de
2002.

Depositado documento legal.

9 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 1000061385

JOSÉ DE JESUS LAMY, L.DA

Sede: Rua Direita, 26, Porches, freguesia de Porches,
concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa. Matrícula n.º 583/
010989; identificação de pessoa colectiva n.º 502216190.

Certifico que:
Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4; apresentação n.º 15/010302.
Cessação de funções do gerente Francisco José de Jesus Lamy,

por ter renunciado com efeitos a partir 25 de Fevereiro de 2002.
Inscrição n. 5 à apresentação n.º 16/010302.
Nomeação de gerente: Ilda Maria Neto Tangerino Lamy.

Depositado documento legal.

9 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 1000061384

LOULÉ

CONSTRUÇÕES ARÁGUA, L.DA

Sede: Sítio da Abelheira, lote 62, cidade e freguesia
de Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 1751 fls. 91,
C-5; identificação de pessoa colectiva n.º 501930221; inscrição
n.º 6500, fls. 58vº do livro de notas para escrituras diversas E-10;
número e data da apresentação: 30/20011119.

Certifico que nos termos dos artigos 71.º e 72.º do Código do
Registo Comercial foi efectuado o registo de dissolução e encerra-
mento da liquidação da sociedade em epígrafe, tendo as contas sido
aprovadas em 17 de Outubro de 2001.

5 de Abril de 2002. � O Ajudante Principal, João Carlos Viegas
Quintino. 1000061418

MUNDO DO KARTING, L.DA

Sede: Vale de Éguas, freguesia de Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3993/
980206; identificação de pessoa colectiva n.º 504063740; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 12/20020128.

Certifico que foi reforçado o capital de 22 000 euros para
46 000 euros, e alterado o artigo 3.º do contrato da sociedade em
epígrafe, o qual, ficou com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integramente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 46 000 euros, (equivalente a 9 222 172$), e está dividido em
três quotas, uma no valor nominal de 20 700 euros, pertencente à
sócia Maria Candelas Gonzalez Colodron, outra no valor nominal
de 13 800 euros, pertencente ao sócio Christophe David Escriva e
outra no valor nominal de 11 500 euros, pertencente ao sócio
Bernardino Vives Perez.

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

Está conforme o original.

5 de Abril de 2002. � O Ajudante Principal, João Carlos Viegas
Quintino. 1000061451

REAL CITRINOS DO ALGARVE, S. A.

Sede: Avenida de Infante de Sagres, 79,
cidade e freguesia de Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4261/
990317; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 26/20011205.

Certifico que foi efectuado o registo da nomeação dos órgãos
sociais para o biénio de 2001/2002:

Conselho de administração: presidente �  João Luís Calçada
Correia; administrador: José Teixeira Inácio; administrador-
delegado: TERRAFRUTO � Sociedade Agrícola, L.da, representa-
da por João José Ferradeira Carrusca.

Conselho Fiscal: presidente � António Inácio Gago Viegas;
vogais: Custódio Mendonça Ruivo e José Domingos Barão, revisor
oficial de contas; vogais suplentes: José Joaquim Pinto Contreiras
e José Manuel Almeida Silva, revisor oficial de contas.

Data: 27 de Setembro de 2001.

5 de Abril de 2002. � O Ajudante Principal, João Carlos Viegas
Quintino. 1000061448

INTERHOLD � CONSTRUÇÃO CIVIL, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Sítio da Torre, freguesia de Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4682/
20000725; identificação de pessoa colectiva n.º 505036533; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 14/20020226.

Certifico que foi reforçado o capital de 5000 euros para
100 000 euros, e alterado o artigo n.º 3 do contrato da sociedade em
epígrafe, o qual ficou com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 100 000 euros, representado por uma quota de igual valor
nominal, pertencente à sócia única, INTERHOLD.

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

Está conforme o original.

5 de Abril de 2002. � O Ajudante Principal, João Carlos Viegas
Quintino. 1000061445

CEREAIS � JORGE MENDES, L.DA

Sede: Rua de Afonso de Albuquerque, 109, rés-do-chão,
Loulé, freguesia de São Clemente

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3629/
960702; identificação de pessoa colectiva n.º 503811858; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 44/20011115.

Certifico que reforçado o capital de 400 000$ para 1 002 410$,
redenominado para 5000 euros, e alterado o artigo n.º 4.º do contra-
to da sociedade em epígrafe, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, e está dividido em duas quotas, assim distribuídas: uma
de 4750 euros, pertencente a Jorge Dinis Costa Mendes e outra de
250 euros pertencente a José Rodrigues Mendes.

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

Está conforme o original.

5 de Abril de 2002. � O Ajudante Principal, João Carlos Viegas
Quintino. 1000061439

SERVIFOTO � SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS, L.DA

Sede: Edifício Solar das Palmeiras, bloco, C, loja, F,
rés-do-chão, freguesia de São Clemente

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3787/
970317; identificação de pessoa colectiva n.º 503873446; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 41/20011115.
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Certifico que foi reforçado o capital de 1 000 000$ para
1 002 410$ redenominado para 5000 euros, e alterado o artigo 3.º,
do contrato da sociedade em epígrafe, o qual ficou com a seguinte
redacção:

3.º

O capital social é de 5000 euros, e corresponde à soma de duas
quotas de 2500 euros cada, pertencentes a Pedro Manuel Casimiro
Gonçalves e Maria Letícia Soares Martinho da Cruz.

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

Está conforme o original.

5 de Abril de 2002. � O Ajudante Principal, João Carlos Viegas
Quintino. 1000061434

CARLOS LAGINHA, L.DA

Sede: Vale do Lobo, casa 141, freguesia de Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 1754/
880217; identificação de pessoa colectiva n.º 501141537; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 29/20011120.

Certifico que foi reforçado o capital de 500 000$ para 1 002 410$,
redenominado para 5000 euros, e alterado o artigo 3.º do contrato
da sociedade em epígrafe, o qual ficou com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado é de 5000 euros, e
corresponde à soma de duas quotas, sendo cada uma delas de
2500 euros correspondentes respectivamente aos sócios, Carlos
Alberto da Mota Laginha de Castro e Maria Teresa Pedroso da
Costa Pinto e Laginha de Castro.

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

Está conforme o original.

5 de Abril de 2002 � O Ajudante Principal João Carlos Viegas
Quintino. 1000061431

PERON, CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Edifício Tália, 1006, Vilamoura,
freguesia de Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4022/
980312; identificação de pessoa colectiva n.º 504101790; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 4/20011116.

Certifico que foi reforçado o capital de 1 000 000$ para
1 002 410$, redenominado para 5000 euros, e alterado artigo 4.º do
contrato da sociedade em epígrafe, o qual ficou com a seguinte
redacção:

4.º

O capital social, integralmente realizado é de 5000 euros, e é
formado por duas quotas, uma de 3000 euros pertencente a José
Guerreiro Martins e outra de 2000 euros pertencente a Marta Bota
Guerreiro.

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

Está conforme o original.

5 de Abril de 2002. � O Ajudante Principal, João Carlos Viegas
Quintino. 1000061427

SOCIDOMUS ALGARVE � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Sede: Vilamoura, freguesia de Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3075/
931214; identificação de pessoa colectiva n.º 503121568;

averbamento n.º 1 à inscrição n.º 15 e inscrição n.º 16,
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 16 e inscrição n.º 17 números e
data das apresentações: 37, 38, 39, e 40/20011203.

Certifico que todos os membros do conselho de administração,
Augusto António Morais Fernandes Costa; Júlio Manuel Pais Conde
e Domingos Manuel Bourbon de Sousa Coutinho, renunciaram aos
respectivos cargos, em 6 de Dezembro de 2000 que foi efectuado
o registo da nomeação do conselho de administração, para o triénio
que termina em 2001; presidente � Eduardo Augusto Guedes
Machado Santa Marta; vogais: Nuno Manuel de Castro Pereira
Ulrich e Maria Filipa Silva Pereira da Silva Vieira da Silva, em 6 de
Dezembro de 2000; que Eduardo Augusto Guedes Machado Santa
Marta e Maria Filipa Silva Pereira da Silva Vieira da Silva renun-
ciaram aos cargos de presidente e de vogal do conselho de admi-
nistração, em 8 de Março de 2001; e que Joaquim Miguel Ribeiri-
nho Santos Paupério e Luís Manuel Neto Gomes foram nomeados
para os cargos de presidente e de vogal do conselho de adminis-
tração, respectivamente, em 8 de Março de 2001, para o triénio que
termina em 2001.

5 de Abril de 2002. � O Ajudante Principal, João Carlos Viegas
Quintino. 1000061424

SOCIDOMUS ALGARVE � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Sede: Vilamoura, freguesia de Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3075/
931214; identificação de pessoa colectiva n.º 503121568;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 16, averbamento n.º 1 à inscri-
ção n.º 17, inscrição n.º 18 e inscrição n.º 19; números e data da
apresentações: 7, 8, e 9/20020313.

Certifico que Joaquim Miguel Ribeirinho Santos Paupério, Luís
Manuel Neto Gomes e Nuno Manuel de Castro Pereira Ulrich re-
nunciaram aos cargos que exerciam no conselho de administração
da sociedade em epígrafe, em 31 de Dezembro 2001, que foi efec-
tuado o registo e nomeação do conselho de administração para o
triénio de 2002 a 2004: presidente � Andrzej Franciszek Spitzman
Jordan; vogais: Vasco Luís Pinheiro Novais Branco e Carlos Alberto
Barreto da Rocha, em 31 de Dezembro de 2001, e que o capital foi
reforçado de 2 500 000 000$ para 2 501 012 950$, redenominado
para 12 475 000 euros, e alterado o artigo 4.º do contrato, o qual
ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de 12 475 000 euros, totalmente subscri-
to, dividido em 2 500 000 acções de 4,99 euros.

2 � As acções serão tituladas ou escriturais, nominativas ou ao
portador, reciprocamente convertíveis.

3 � Quando tituladas as acções serão representadas por títulos
de 1, 10, 50, 100, 500, 1000,10 000 e 100 500 acções

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

Está conforme o original.

5 de Abril de 2002. � O Ajudante Principal, João Carlos Viegas
Quintino. 1000061422

CASA DA CAMPINA � GESTÃO IMOBILIÁRIA, S. A.

Sede: Urbanização da Encosta do lago,
Avenida de  Ayrton Senna da Silva, Quinta do Lago,

freguesia de Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 2425/
901231; identificação de pessoa colectiva n.º 502469587; inscri-
ção n.º 15; número e data da apresentação: 20/20020219.

Certifico que foi efectuado o registo da nomeação dos órgãos
sociais para o quadriénio de 2001 a 2004.

Conselho de administração: presidente � Maria Inês Teixeira
Farrajota Cavaco; administrador-delegado � Maria Madalena
Teixeira Farrajota Cavaco; administrador � Nuno Gonçalo
Farrajota Cavaco Correia; fiscal único: Isabel Paiva, Miguel Galvão
& Associados, Sociedade de Revisores de Oficiais de Contas, re-
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presentada por João Miguel Pinto Galvão, revisor oficial de con-
tas; suplente: Anabela Marques Rodrigues Peres, revisora oficial de
contas.

Data: 26 de Dezembro de 2001.

5 de Abril de 2002 � O Ajudante Principal, João Carlos Viegas
Quintino 1000061454

ST. TROP � ACESSÓRIOS DE MODA, L.DA

Sede: Rua de Frei Luís da Cruz, bloco II, loja 3,
rés-do-chão, em Loulé freguesia de São Clemente

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5337/
20020114; identificação de pessoa colectiva n.º 505908140; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 29/20020114.

Certifico que entre Bela Maria de Brito Charlot, casada com Jean
Léon Charles Albert Charlot em comunhão de adquiridos; Carlos
Alberto do Espírito Santo Soares, casado com Verónica Cristina
Pires Herdeiro Soares, em comunhão de adquiridos e Levy-Braam
Serge Marcel, solteiro, maior, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ST.TROP � Acessórios de
Moda, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Frei Luís da Cruz,
bloco II, loja 3, rés-do-chão, na cidade e concelho de Loulé fregue-
sia de São Clemente.

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 no comércio, importação e expor-
tação e confecção de artigos de vestuário e acessórios de moda,
incluindo artigos de pele, bijutaria e de fantasia.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5100 euros, encontra-se integralmente rea-
lizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas iguais, uma
de cada sócio.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Bela Maria de
Brito Charlot e Carlos Alberto do Espírito Santo Soares.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

5 de Abril de 2002. � O Ajudante Principal, João Carlos Viegas
Quintino. 1000061478

J. R. H. � SOCIEDADE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: Rua do Padre António Vieira, 182, Loulé,
freguesia de São Clemente

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5338/
20020131; identificação de pessoa colectiva n.º 505845660; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20020131.

Certifico que entre José Adriano Martins Rosa e mulher Hilzanir
de Sousa Silva Martins, casados em comunhão de adquiridos, foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma J. R. H. � Sociedade Constru-
ção Civil, L.da

2 � A Sociedade tem a sua sede na Rua do Padre António
Vieira, 182, na cidade e concelho de Loulé, freguesia de São Cle-
mente.

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 construção civil e obras pú-
blicas, reparação de edifícios, pintura e toda a manutenção de ca-
sas e piscinas. Compra e venda de propriedades.

ARTIGO 3.º

1 � 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 4750 euros, pertencente ao sócio José Adriano
Martins Rosa, e outra no valor nominal de 250 euros, pertencente
à sócia Hilzanir de Souza Silva Martins.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
de capital até 25 vezes o valor do capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contra-
tos de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da Sociedade, compete a sócios ou não sócios,
com ou sem remuneração conforme for deliberado em assembleia
geral.

2 � Para a Sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos, é suficiente a intervenção de um gerente.

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

4 � Fica desde já nomeado gerente o sócio José Adriano Martins
Rosa.

ARTIGO 5.º

A Sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

A Sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quan-
do esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for in-
cluída 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.

5 de Abril de 2002. � O Ajudante Principal, João Carlos Viegas
Quintino. 1000061480

DR. ARRIAGA OLIVEIRA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Sítio do Vale Formoso, apartado 3389,
freguesia de Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5341/
20020207; identificação de pessoa colectiva n.º 505979497; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 2/20020207.
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Certifico que Jorge Arriaga de Oliveira, divorciado, constitui a
sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Dr. Arriaga Oliveira, Socieda-
de Unipessoal, L.da

2 � A Sociedade tem a sua sede no Sítio do Vale Formoso,
apartado 3389, Almancil, freguesia de Almancil, concelho de Loulé.

ARTIGO 2.º

A Sociedade tem por objecto a prestação de cuidados médicos e
exames complementares de diagnóstico.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro
é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nomi-
nal pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da Sociedade pertencem ao
sócio único ou não sócios, com ou sem remuneração conforme
aquele decidir.

2 � Para obrigar a Sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio único.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A Sociedade poderá participar em agrupamentos complementa-
res de empresas e no capital social de outras sociedades nos ter-
mos 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.

5 de Abril de 2002. � O Ajudante Principal, João Carlos Viegas
Quintino. 1000061460

MOINHO TI CASINHA, EXPLORAÇÃO HOTELEIRA, L.DA

Sede: Moinho Ti Casinha, freguesia de Querença

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5340/
20020103; identificação de pessoa colectiva n.º 505909251; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 26/20020103.

Certifico que entre Maria de Jesus Sousa Silva Dias, casada com
Francisco Manuel Gonçalves Dias, em comunhão de adquiridos;
Ricardo Manuel Silva Dias, solteiro, menor e Hugo Miguel Silva
Dias, solteiro, maior, foi constituída a sociedade em epígrafe que
se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Moinho Ti Casinha, Explora-
ção Hoteleira, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Sítio de Moinho Ti Casi-
nha, freguesia de Querença, concelho de  Loulé.

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, território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração hoteleira, nomea-
damente de restaurante e casa de hospedagem, animação turística.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 12 500 euros, encontra-se integramente rea-
lizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas: uma no valor
nominal de 6250 euros, pertencente à sócia Maria de Jesus Sousa
Silva Dias e duas nos valores nominais de 3125 euros cada, per-

tencendo cada uma delas a cada um dos sócios Hugo Miguel Silva
Dias e Ricardo Manuel Silva Dias.

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 uma gerente.

3 � Fica desde já nomeada gerente a sócia Maria de Jesus Sousa
Silva Dias.

ARTIGO 5.º

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

Está conforme o original.

5 de Abril de 2002. � O Ajudante Principal, João Carlos Viegas
Quintino. 1000061463

M. R. M. � MARCENARIA, L.DA

Sede: Pereiras de Quarteira, freguesia de Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5339/
20020208; identificação de pessoa colectiva n.º 505973588; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 25/20020208.

Certifico que entre Roberto Lusitano Gonçalves de Carvalho,
divorciado; Emanuel Márcio Pereira de Carvalho, solteiro, maior e
Mahesh Tulcidas, casado com Sandra Eugénia de Sousa Carvalho,
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 M. R. M. � Marcenaria, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Sítio de Pereiras de
Quarteira, da freguesia de Quarteira, concelho Loulé.

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 indústria e comércio de marcena-
ria, carpintaria e vitrais.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente subs-
crito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de três
quotas: uma no valor nominal de 2600 euros, pertencente ao sócio
Roberto Lusitano Gonçalves Carvalho; e duas no valor nominal de
1200 euros cada, pertencendo cada uma delas a cada um dos só-
cios, Emanuel Márcio Pereira de Carvalho e Mahesh Tulcidas.

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 necessário a intervenção de dois gerentes.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes todos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

5 de Abril de 2002. � O Ajudante Principal, João Carlos Viegas
Quintino. 1000061472
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INFRABARRA � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Sítio dos Matos da Picota,
freguesia de São Sebastião

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5342/
20020314; identificação de pessoa colectiva n.º 506031829; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 28/20020314.

Certifico que entre Pedro Miguel da Cruz Cavaco e mulher Maria
Inês Fernandes Barra, casado em separação de bens, foi constituí-
da a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

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

2 � A sociedade tem a sua sede no Sítio de Matos da Picota,
freguesia de São Sebastião, concelho de Loulé.

3 � Po 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 mediação imobiliária. Cons-
trução civil.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 7000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais,
uma de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
de capital até ao montante global de três vezes o valor do capital
social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contra-
tos de suprimentos.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos, é necessária a intervenção de dois gerentes; porém para
actos de mero expediente é suficiente a assinatura de um gerente.

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguin-
tes casos:

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

ção 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 quo-

tas, 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 co-
mum.

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.

5 de Abril de 2002. � O Ajudante Principal, João Carlos Viegas
Quintino. 1000061475

CONSTRUÇÕES � GILBERTO & RAMALHO, L.DA

Sede: Edifício Maré-Viva, Rua do Leste, rés-do-chão,
freguesia de Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3021/
930922; identificação de pessoa colectiva n.º 503069647; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 31/20011119.

Certifico que nos termos dos artigos 71.º e 72.º do Código do
Registo Comercial foi efectuado o registo de dissolução e encerra-
mento da liquidação da sociedade em epígrafe, tendo as contas sido
aprovadas em 17 de Outubro de 2001.

5 de Abril de 2002. � O Ajudante Principal, João Carlos Viegas
Quintino. 1000061452

MONCHIQUE

MONSERAL � COMPRA E VENDA DE PROPRIEDADES, L.DA

Sede: Serro, Nave, Monchique

Conservatória do Registo Comercial de Monchique. Matrícula
n.º 105/160689; identificação de pessoa colectiva n.º 502172738;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 3/020327.

Certifico que foi alterado o artigo 3.º do contrato de sociedade
em epígrafe, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euro, integralmente realizado em di-
nheiro e dividido em quotas iguais, correspondente à soma das
quotas dos sócios, Johann Gottfried Bauer valor nominal de
2500 euros, correspondente a 50% do capital social e Ana Paula
Pinto Marques Ferreira uma quota de valor nominal de 2500 euros,
correspondente a 50 % do capital social.

Foi depositada a redacção actualizada do pacto.

Está conforme o original.

9 de Abril de 2002. � O Segundo-Ajudante, Humberto dos San-
tos Mariano Coelho. 1000061082

J. E. B. PAPELARIA E TABACARIA, L.DA

Sede: Rua de Serpa Pinto, 35-B, Monchique

Conservatória do Registo Comercial de Monchique. Matrícula
n.º 186/981009; identificação de pessoa colectiva n.º 504264672;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 4/020327.

Certifico que foi alterado o artigo 4.º do contrato de sociedade
em epígrafe, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social da sociedade, integralmente subscrito e realiza-
do em numerário é de 5000 euros, e corresponde à soma de duas
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quotas dos valores nominais de 2500 euros cada uma pertencente
a cada sócio.

Ficou depositado a redacção actualizada do pacto.

Está conforme o original.

9 de Abril de 2002. � O Segundo-Ajudante, Humberto dos San-
tos Mariano Coelho. 1000061079

TAVIRA

TRANSPORTES TRANSÉQUA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 618/
950103; identificação de pessoa colectiva n.º 503318779; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 3/20011220.

Certifico que a sociedade em epígrafe alterou o pacto social no
artigo 3.º o qual passou a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social inteiramente realizado, é de 49 879,80 euros, e
corresponde à soma de duas quotas iguais, do valor nominal de
24 939,90 euros, cada pertencendo uma ao sócio Nelson Zózimo
Rodrigues Faustino e outra ao sócio Luís Filipe Rodrigues Faustino.

Depositado o texto actualizado do contrato.

25 de Março de 2002. � O Conservador, José Valeriano
Tolentino Gama. 1000060734

ROFICER � CERÂMICA DA FONTE SALGADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 623/
950217; identificação de pessoa colectiva n.º 503363243; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 1/20011220.

Certifico que a sociedade em epígrafe alterou o pacto social no
artigo 3.º o qual passou a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social é de 11 972 euros, integralmente realizado em
dinheiro e corresponde à soma de duas quotas, uma de 5986 euros,
pertencente ao sócio Nelson Zozimo Rodrigues Faustino e outra de
5986 euros, pertencente ao sócio Luís Filipe Rodrigues Faustino.

Depositado o texto actualizado do contrato

25 de Março de 2002 � O Conservador, José Valeriano
Tolentino Gama . 1000060733

JÚLIO FAUSTINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 123/
780220; identificação de pessoa colectiva n.º 500734780; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 2/20011220.

Certifico que a sociedade em epígrafe alterou o pacto social no
artigo 4.º o qual passou a ter a seguinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros, e
corresponde à soma de duas quotas iguais de valor nominal de
2500 euros, cada uma de cada sócio.

§ único. A cessão de quotas, no todo ou em parte, fica depen-
dente da autorização da sociedade e dos respectivos sócios que
gozam do direito de preferência.

Mais certifico que foram depositados os documentos relativos à
prestação de contas do ano 2000.

Depositado o texto actualizado do contrato

8 de Abril de 2002 � O Conservador, José Valeriano Tolentino
Gama. 1000060730

VILA DO BISPO

BALEEIRA Á VISTA � SOCIEDADE EXPLORAÇÃO
HOTELEIRA, L.DA

Sede: Sítio da Baleeira, freguesia de Sagres,
concelho de Vila do Bispo

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Bispo. Matrícula
n.º 122/980102; identificação de pessoa colectiva n.º 503645796;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 2/011211.

Certifico que em referência à sociedade em epígrafe, foi regista-
do o seguinte:

Apresentação n.º 2/011211 � Aumentado o capital social de
400 000$ para 1 002 410$, por entrada em dinheiro e alterado o
artigo 4.º ficando com a seguinte redacção:

4.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, dividido em duas quotas de 2500 euros, cada pertencentes
aos sócios Maria da Ascensão da Cruz Marreiros Franco e Fernando
Madeira Camacho Franco.

O pacto actualizado ficou depositado na respectiva pasta.

Está conforme o original.

28 de Março de 2002. � A Segunda-Ajudante, Célia Maria
Gonçalves Rosado. 1000060842

PÉROLA DO OCEANO � INDÚSTRIA DE MÁRMORES, L.DA

Sede: Sítio do Rosal, armazém A, freguesia
de Barão de São Miguel, concelho de Vila do Bispo

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Bispo. Matrícula
n.º 126/980102; identificação de pessoa colectiva n.º 503701173;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 1/011219.

Certifico que em referência à sociedade em epígrafe, foi regista-
do o seguinte:

Apresentação n.º 1/011219 � Aumentado o capital social de
400 000$ para 1 002 410$, por entrada em dinheiro e alterado o
artigo 4.º, ficando com a seguinte redacção:

4.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, dividido em duas quotas uma de 4750 euros pertencente à
sócia Maria Ivone Velhinho Sousa, e outra de 250 euros do sócio
José António Oliveira Moreira de Sousa.

O pacto actualizado ficou depositado na respectiva pasta.

Está conforme o original.

5 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Célia Maria Gon-
çalves Rosado. 1000060839

EURO � WORLD HOLDINGS, SGPS, L.DA

Sede: Quinta Al-Ghard, Praia da Ingrina,
freguesia de Raposeira, concelho de Vila do Bispo

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Bispo. Matrícula
n.º 190/981013; identificação de pessoa colectiva n.º 504256157;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 2/011226.

Certifico que em referência à sociedade em epígrafe, foi regista-
do o seguinte:

Apresentação n.º 2/011226 � Aumentado o capital social de
400 000$ para 1 002 410$, por entrada em dinheiro e alterado o
artigo 3.º, ficando com a seguinte redacção:

3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em
dinheiro, dividido em duas quotas uma de 4500 euros, pertencen-
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te ao sócio Edgar Pascal Gonçalves de Jesus Marreiros e outra
de 500 euros, da sócia Célia Maria Gonçalves de Jesus
Marreiros.

O pacto actualizado ficou depositado na respectiva pasta

Está conforme o original.

5 de Abril de 2002 � A Segunda-Ajudante, Célia Maria Gon-
çalves Rosado. 1000060838

VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO

PARAÍSO LATINO � SOCIEDADE DE EXPLORAÇÕES
HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António. Ma-
trícula n.º 644/910506; identificação de pessoa colectiva n.º 502548150;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 11/011226.

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

Inscrição n.º 5 à apresentação n.º 11/20011226.
Aumento de capital com redenominação e alteração parcial do

contrato, que se rege pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, dividido em duas quotas iguais, uma de € 2500 do sócio
Fernando Cardoso Ferreira e outra de € 2500 da sócia Maria
Cristina Martinho Marques Ferreira.

Conforme o original.

28 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Noémia Maria
Dias Trindade Vicente. 1000028543

CABANITA & LEAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 485; identificação de pessoa colectiva n.º 501173650;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 1/011226.

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

Apresentação n.º 1/20011226 � Aumento de capital com
redenominação e alteração parcial do contrato, que se rege pelos
seguintes estatutos:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros , encontrando-se integralmente
realizado em dinheiro, e corresponde à soma de oito quotas: Mário
Gonçalves Leal; João Manuel de Brito Aleixo; António Manuel
Viegas Norberto e Alice Maria Rosa Cabanita, cada um com uma
quota no valor nominal de 750 euros, Alice Maria Rosa Cabanita;
Maria Suzete Guerreiro Marum Leal; Elisabete de Sousa Fernandes
e Teresa Maria Vicente Galrito Viegas Norberto cada uma com uma
quota no valor nominal de 500 euros.

Conforme o original.

28 de Janeiro de 2002. � A Ajudante, Noémia Maria Dias Trin-
dade Vicente. 1000028438

ANTÓNIO JOSÉ DOS REIS HELENA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 552/891204; identificação de pessoa colectiva
n.º 502251921; inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 6/011226.

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

Inscrição n.º 6, à apresentação 6/20011226.
Aumento de capital com redenominação e alteração parcial do

contrato, que se rege pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros, e é
formado por duas quotas, uma de 4250 euros, que pertence ao só-

cio António José dos Reis Helena, e outra de 750 euros que per-
tence à sócia Maria Amália Nascimento do Brito Helena.

Conforme o original.

28 de Janeiro de 2002. � A Ajudante, Noémia Maria Dias Trin-
dade Vicente. 1000028434

RAMOS VELHARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 846/960409; identificação de pessoa colectiva
n.º 503630594; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 4/
011227.

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

Inscrição n.º 3 à apresentação n.º 4/20011227.
Aumento de capital com redenominação e alteração parcial do

contrato, que se rege pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, dividido em duas quotas: uma de 4500 euros, per-
tencente ao sócio António Paulo Martins Mateus Ramos, e uma
de 500 euros, pertencente ao sócio António Paulo Madeira Jor-
ge Ramos.

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Noémia Maria
Dias Trindade Vicente. 1000028448

GUARDA
ALMEIDA

GRANITOS IBEROLUSOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeida. Matrícula n.º 239;
identificação de pessoa colectiva n.º 504597825; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 21/20020326.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o capital de
1 000 000$ para 1 002 410$, redenominando o mesmo para euros,
tendo em consequência alterado o artigo 3.º do respectivo contrato
que ficou com a seguinte nova redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 5000 euros
representado pelas seguintes quotas: uma quota com o valor nominal
de 2500 euros, pertencente ao sócio EXPLOTACIONES Canteras
Levantina, SL; uma quota com o valor nominal de 2500 euros, per-
tencente ao sócio Levantina de Granitos, S. A.

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

Conforme o original.

10 de Abril de 2002. � A Conservadora, Maria Teresa Gonçal-
ves de Aguiar. 1000061144

FUNERÁRIA BORREGANA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeida. Matrícula n.º 301;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/20020305.

Certifico que Maria Filomena Fernandes Valente Marcos
Borregana casada com Nuno Miguel Marcos Borregana na comu-
nhão de adquiridos, Malhada Sorda, Almeida, constitui a socieda-
de supra referida que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Funerária Borregana, Unipessoal, L.da,
e tem a sua sede na Rua da Pracinha, Malhada Sorda.
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ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em funerária, comércio de flores.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 5000 euros, representado por uma única sócia Maria
Filomena Fernandes Valente Marcos Borregana. O referido capital
social já deu entrada nos cofres sociais.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem
remuneração conforme for deliberado em assembleia geral, será
exercida pela sócia Maria Filomena Fernandes Valente Marcos
Borregana, que desde já fica nomeada gerente, obrigando-se a so-
ciedade apenas com a sua assinatura.

8 de Abril de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000062134

FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO

J. & AMARO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Figueira de Castelo Rodrigo.
Matrícula n.º 96; identificação de pessoa colectiva n.º 502672463;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 10/020328.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe o capital so-
cial foi aumentado de 1 000 000$ para 1 002 410$, e foi alterado o
artigo 3.º do contrato, tendo ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, e é formado por duas quotas de 2500 euros, pertença
a cada um dos sócios, José Alexandre Moutinho Nunes e Maria de
Lurdes Soares Amado Nunes.

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

Conferida, está conforme.

8 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Flores André Marques Pimentel. 1000061697

DESPESCAÇA FIGUEIRENSE � COMERCIALIZAÇÃO
ARTIGOS DE PESCA E CAÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Figueira de Castelo Rodrigo.
Matrícula n.º 138; identificação de pessoa colectiva n.º 504130919;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 12/020328.

Certifico que  em relação à sociedade em epígrafe o capital so-
cial foi aumentado de 500 000$ para 1 002 410$, e foi alterado o
artigo 3.º do contrato, tendo ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de 5000 euros,
e é formado por duas quotas, uma de 4500 euros, pertencente ao sócio
Pedro Manuel Rebolho Maio, e a outra quota de 500 euros, pertencente
à sócia Maria de Aguiar Morgado Rebolho Maio.

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

Conferida, está conforme.

8 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante em substituição le-
gal, Maria de Lurdes Flores André Marques Pimentel.

1000061696

GOUVEIA

EDSOL � EDGAR OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gouveia. Matrícula n.º 494/
011016; identificação de pessoa colectiva n.º 505573008;

averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 2/020404.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe o sócio Pedro
Miguel Noutel Oliveira, cessou funções de gerente por elas haver
renunciado em 2 de Novembro de 2001.

Está conforme o original.

8 de Abril de 2002. � O Ajudante, António Luís Dias Saraiva.
1000061874

GUARDA

ANTÓNIO SARAIVA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1163;
identificação de pessoa colectiva n.º 500563993; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 22; número e data da apresentação: 2/
20020313.

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

Cessação de funções da gerente Maria Cândida Lourenço Brás.
Data: 26 de Maio de 2000.
Causa: Morte.

Conferida, está conforme.

12 de Abril de 2002. � A Escriturária Superior, Maria do Nas-
cimento Martins Teixeira. 1000062148

MABA � FORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1005;
identificação de pessoa colectiva n.º 503083321; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 2/20020306.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, o capital so-
cial foi aumentado de 400 000$ para € 5000, e em consequência
foi alterado o artigo 5.º do contrato, tendo ficado com a seguinte
redacção:

5.º

O capital social, integralmente subscrito, é de 5000 euros, sen-
do representado pelas seguintes quotas: uma de € 399,04, perten-
cente à sócia MABA � Consultores, L.da; uma de € 399,04, per-
tencente à sócia MABA � Vitivinícola, L.da; e uma de €

4 201,92 pertencente à sócia Sociedade de Desenvolvimento Agro-
-Turístico, L.da

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

Conferida, está conforme.

10 de Abril de 2002. � A Escriturária Superior, Maria do Nas-
cimento Martins Teixeira. 1000062147

MABA � VIVEIROS E PLANTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1004;
identificação de pessoa colectiva n.º 503083402; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 1/20020306.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, o capital so-
cial foi aumentado de 400 000$ para € 5000, e em consequência
foi alterado o artigo 5.º do contrato, tendo ficado com a seguinte
redacção:

5.º

O capital social, integralmente subscrito é de 5000 euros, sendo
representado pelas seguintes quotas: uma de € 399,04 pertencente
à sócia MABA � Consultores, L.da; uma de € 399,04 pertencente
à sócia MABA Agro-Frutícola, L.da; uma de € 4201,92 pertencen-
te à sócia Sociedade de Desenvolvimento Agro-Turístico, L.da
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O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

10 de Abril de 2002. � A Escriturária Superior, Maria do Nas-
cimento Martins Teixeira. 1000062146

MOTO + � COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MOTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 645;
identificação de pessoa colectiva n.º 502000147; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 11/20020307.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, o capital so-
cial foi aumentado de 400 000$ para € 5000, e em consequência
foi alterado o artigo 3.º do contrato, tendo ficado com a seguinte
redacção:

3.º

O capital social, integralmente subscrito, é de 5000 euros, sendo
representado pelas seguintes quotas: uma de € 2500, pertencente ao
sócio Joaquim João Antunes dos Santos; e uma de € 2500, perten-
cente ao sócio Eduardo dos Santos Franco Flor.

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

Conferida, está conforme.

9 de Abril de 2002. � A Escriturária Superior, Maria do Nasci-
mento Martins Teixeira. 1000062145

MIGUEL SARAIVA � TRANSPORTES RODOVIÁRIOS
DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1451;
identificação de pessoa colectiva n.º 504274660; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 1/20020307.

Certifico que em m relação à sociedade em epígrafe o capital
social foi aumentado de 10 000 000$ para € 50 000, e em
consequência foi alterado o artigo 3.º do contrato, tendo ficado com
a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente subscrito, é de 50 000 euros, sendo
representada pelas seguintes quotas: uma de € 47 500, pertencente
ao sócio Miguel Marques Saraiva, e uma de € 2500, pertencente
à sócia Edite Marques Saraiva Martins.

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

Conferida, está conforme.

9 de Abril de 2002. � A Escriturária Superior, Maria do Nasci-
mento Martins Teixeira. 1000062144

SIMG � SOCIEDADE INDUSTRIAL DE METALÚRGICA
DA GUARDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 648;
identificação de pessoa colectiva n.º 502015624; inscrição n.º 19;
número e data da apresentação: 4/20011010.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, o capital so-
cial foi aumentado de 63 000 000$ para € 315 000, e em
consequência foi alterado o artigo 3.º do contrato, tendo ficado com
a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente subscrito, é de 315 000 euros,
sendo representado pelas seguintes quotas: uma de € 7500, uma de
€ 45 000 e uma de € 13 650 e pertencentes ao sócio Carlos
António de Sousa Monteiro; uma de € 45 000, uma de € 30 000 e

uma de € 19 500, pertencentes à sócia Maria da Conceição Pereira
de Lemos Monteiro e uma de € 37 500, uma de € 25 000, uma de
€ 16 250, uma de € 60 000 e uma de € 15 600, pertencentes à sócia
SÓDECIA � Sociedade Industrial de Metalúrgica da Guarda, S. A.

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

Conferida, está conforme.

1 de Abril de 2002. � A Escriturária Superior, Maria do Nasci-
mento Martins Teixeira. 1000062143

ALVES & OLIVEIRA � SERRALHARIA CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 827;
identificação de pessoa colectiva n.º 502596910; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e data da
apresentação: 6 e 7/20020313.

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

a) Cessação de funções da gerente Lucília dos Santos Figueiredo
Oliveira.

Data: 22 de Outubro de 2001.
Causa: Renúncia.
b) Alteração do contrato:
Artigo alterado 4.º, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução, fica afecta a
ambos os sócios, José Monteiro Alves e Maria de Lurdes Marques
Oliveira Alves, sendo bastante a assinatura de qualquer um deles,
quer nos serviços de mero expediente, quer nos actos que envol-
vem responsabilidade para a sociedade.

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

Conferida está conforme.

12 de Abril de 2002. � A Escriturária Superior, Maria do Nas-
cimento Martins Teixeira. 1000062141

SOUSA SILVA & PEREIRA LOURENÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1616;
identificação de pessoa colectiva n.º 505039230; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 8/20020307.

Certifico que na sociedade em epígrafe que anteriormente usou
a firma A. S. P. C. � Papel e Artigos de Limpeza, L.da, foi altera-
do o artigo 1.º do contrato, ficando com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Sousa Silva & Pereira Lourenço, L.da,
com sede na Rua do Estádio Municipal, 28, freguesia da
Guarda(Sé), concelho da Guarda e durará por tempo indeterminado
a contar da data da sua constituição.

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

Conferida, está conforme.

10 de Abril de 2002. � A Escriturária Superior, Maria do Nas-
cimento Martins Teixeira. 1000062139

SNACK-BAR O FORNO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guarda. Matrícula n.º 1251;
identificação de pessoa colectiva n.º 503730726; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 8; números e data das
apresentações: 5 e 6/20020312.

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

a) Cessação de funções do gerente Joaquim Cândido Pereira de Jesus.
Data: 2 de Agosto de 1999.
Causa: Renúncia.
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b) Alteração do contrato:
Artigo alterado 4.º, o qual fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução, pertence somente
à sócia Filipa Alexandra Gomes dos Santos, que desde já fica no-
meada gerente, sendo necessária e suficiente a sua assinatura para
obrigar a sociedade.

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

Conferida, está conforme.

11 de Abril de 2002. � A Escriturária Superior, Maria do Nas-
cimento Martins Teixeira. 1000062138

MATADOURO BEIRA ALTA � AGRUPAMENTO
DE PRODUTORES DE CARNES DO DISTRITO DA GUARDA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1437;
identificação de pessoa colectiva n.º 504243110; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 3/20020311.

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

Designação dos membros do conselho de administração.
Data da deliberação: 29 de Abril de 2001.
Prazo: Triénio 2001/2003.
Conselho geral: José Santo Freire, José Pina Fonseca, António

Alves Gonçalves Coelho, João Paulo Almeida Roque, Alexandre
Lavajo Cunha, Luciano Joaquim Trindade dos Santos e António
Rebelo.

Direcção: Amadeu Dias Salvador, António Fernandes Louro,
Joaquim Martinho Marques, João Luís Madalena e Armando da
Fonseca Ganhão.

Conferida, está conforme.

11 de Abril de 2002. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível.) 1000062135

GESSOCRUZ � PROJECÇÃO E DECORAÇÃO EM GESSOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1844;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/20020313.

Certifico que Manuel José Marques da Cruz constitui a socieda-
de em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma GESSOCRUZ � Projecção e
Decoração em Gessos, Unipesssal, L.da, com sede no lugar de
Quintazinhã do Mouratão, freguesia da Guarda (Sé), concelho da
Guarda, e durará por tempo indeterminado a contar deste data.

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

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

ARTIGO 2.º

1 � Constitui seu objecto projecção e decoração em gessos.
2 � A sociedade poderá adquirir, livremente participações como

sócio de responsabilidade ilimitada ou participações em sociedades
com o objecto diferente do acima referido, em sociedades regula-
das por leis especiais e em agrupamentos complementares de em-
presas.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, subscrito e realizado em dinhei-
ro, sendo representado por uma única quota com o valor nominal
de 5000 euros, pertencente ao único sócio Manuel José Marques da
Cruz.

ARTIGO 4.º

Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital, prece-
dente deliberação tomada pelo sócio, fixando-se o seu montante
global no dobro do montante correspondente ao capital social.

ARTIGO 5.º

O sócio poderá celebrar com a sociedade contratos de suprimento
desde que assuma a obrigação de os efectuar.

ARTIGO 6.º

As cessões de quotas e as respectivas divisões são livremente
permitidas enquanto a sociedade se mantiver unipessoal.

ARTIGO 7.º

A gerência fica afecta ao único sócio Manuel José Marques da
Cruz, sendo bastante a sua assinatura quer nos serviços de mero
expediente e nos actos de constituição de simples mandato judicial,
quer nos outros actos que envolverem responsabilidade para a so-
ciedade.

ARTIGO 8.º

A gerência será ou não remunerada conforme for deliberado pelo
único sócio e isenta de caução.

ARTIGO 9.º

A gerência fica com faculdade de nomear mandatários ou pro-
curadores da sociedade para a prática de determinados actos ou
categorias de actos, nos termos do n.º 6 do artigo 252.º do Código
Sociedades Comerciais.

ARTIGO 10.º

Ao gerente fica vedado o uso da firma em actos e contratos que
aos negócios sociais não disserem directamente respeito, designa-
damente letras de favor, fianças, abonações e outras responsabili-
dades similares.

ARTIGO 11.º

O sócio e gerente Manuel José Marques da Cruz fica desde já
autorizado a movimentar o montante do depósito relativo ao capi-
tal social.

ARTIGO 12.º

Ficam desde já autorizados os negócios jurídicos celebrados en-
tre o sócio único e a sociedade desde que prossigam o objecto da
sociedade.

Conferida, está conforme.

12 de Abril de 2002 � A Escriturária Superior, Maria do Nas-
cimento Martins Teixeira. 1000062133

CLÍNICA DE MEDICINA DENTÁRIA EGITANIENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1513;
identificação de pessoa colectiva n.º 504590677; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 2/20020312.

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

Dissolução em e encerramento da liquidação.
Data da aprovação de contas: 16 de Janeiro de 2002.

Conferida, está conforme.

11 de Abril de 2002. � A Escriturária Superior, Maria do Nas-
cimento Martins Teixeira. 1000062131

DUARTE, MARTA & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1291;
identificação de pessoa colectiva n.º 503835137; inscrição n.º 15;
número e data da apresentação: 1/20020311.

Certifico que em relação á sociedade em epígrafe, o capital so-
cial foi aumentado de 450 000$ para € 5000 em consequência



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 146 � 27 de Junho de 2002 13 478-(233)

foi alterado o artigo 3.º do contrato tendo ficado com a seguinte
redacção:

3.º

O capital social integralmente subscrito é de 5000 euros, sendo
representado pelas seguintes quotas uma de 250 € pertencente à
sócia Maria da Conceição Monteiro de Almeida; e uma € 4750,
pertencendo ao sócio António Duarte Canhoto.

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

Conferida, está conforme

11 de Abril de 2002. � A Escriturária Superior, Maria do Nas-
cimento Martins Teixeira. 1000062129

ALVES & PEREIRA � SNACK BAR RESTAURANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1225;
identificação de pessoa colectiva n.º 503676519; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7; números e data das
apresentações: 3 e 4/20020308.

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

a) Cessação de funções do gerente Luís Filipe Alves.
Data: 6 de Dezembro de 2001.
b) Alteração do contrato.
Artigos alterados; 3.º e 4.º, os quais ficaram com a seguinte re-

dacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito nos termos
da escrituração social, é de 7504 euros, dividido em duas quotas
iguais de 3752 €, cada uma, pertencendo cada uma delas a cada
um dos sócios, Bruno José Marques Pereira e Sandra Manuela
Marques Pereira Alves.

ARTIGO 4.º

A gerência fica afecta a ambos os sócios, sendo bastante a assi-
natura de qualquer um deles, nos serviços de mero expediente e nos
actos de constituição de simples mandato judicial, quer nos outros
actos que envolvam responsabilidade para a sociedade.

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

Conferida, está conforme.

11 de Abril de 2002. � A Escriturária Superior, Maria do Nas-
cimento Martins Teixeira. 1000062128

AMÂNDIO & FRADE � TRABALHO DE CARPINTARIA
CAIXILHARIA E ACABAMENTOS INTERNOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1382;
identificação de pessoa colectiva n.º 504090704; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 4/20020307.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe o capital so-
cial foi aumentado de 400 000$ para 5000 €, e em consequência
foi alterado o artigo 3.º do contrato, tendo ficado coma seguinte
redacção:

3.º

O capital social, integralmente subscrito, é de 5000 euros, sendo
representado pelas seguintes quotas; uma de 4002,40 € pertencen-
te ao sócio Armando Pereira Amândio e uma de 997,60 € perten-
cente ao sócio António Lucas Amândio.

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

Conferida, está conforme.

10 de Abril de 2002. � A Escriturária Superior, Maria do Nas-
cimento Martins Teixeira. 1000062127

ANTÓNIO ANDRADE CALHEIROS � TERRAPLANAGENS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1842;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/20020307.

Certifico que António Andrade Calheiros, constitui a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma António Andrade Calheiros �
Terraplanagens, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede no largo da Igre-
ja, lugar e freguesia de Valhelhas, concelho da Guarda.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o aluguer de máquinas, terrapla-
nagens e actividades afins.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, correspondente a uma única quota do sócio António
Andrade Calheiros.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução fica a pertencer
ao único sócio, que desde já fica nomeado gerente e que por si só
obriga a sociedade.

ARTIGO 5.º

A sociedade fica desde já autorizada a celebrar negócios jurídi-
cos com o único sócio, desde que esses negócios sirvam á prosse-
cução do objecto da sociedade.

Disposição transitória

A gerência da sociedade, fica desde já autorizada a movimentar
o depósito constituído na Caixa Agrícola, agência da Guarda, cor-
respondente ao capital realizado, para pagamento das despesas cor-
rentes da sociedade, ao abrigo da alínea b) do n.º 4 do artigo 202 do
Código das Sociedades Comerciais, estabelecendo-se ainda que fi-
cam por conta da sociedade as despesas inerentes à sua constitui-
ção e oficialização.

Conferida, está conforme.

10 de Abril de 2002 � A Escriturária Superior, Maria do Nas-
cimento Martins Teixeira. 1000062126

GONÇALVES & SARAIVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1041;
identificação de pessoa colectiva n.º 503176362; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 3/20020306.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, o capital so-
cial foi aumentado de 400 000$ para 5000 €, e em consequência
foi alterado o artigo 3.º do contrato, tendo ficado com a seguinte
redacção:

3.º

O capital social, integralmente subscrito, é de 5000 euros, sendo
representado pelas seguintes quotas; uma de 4000 € pertencente ao
sócio Romeu Antunes Gonçalves e, uma de 1000 € pertencente à
sócia Amélia Augusta da Costa Saraiva Gonçalves.

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

Conferida, está conforme.

10 de Abril de 2002. � A Escriturária Superior, Maria do Nas-
cimento Martins Teixeira. 1000062124

SNACK BAR O SÍMANUM , L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 554;
identificação de pessoa colectiva n.º 501663800; inscrição n.º 20;
número e data da apresentação: 1/20020312.
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Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, o capital so-
cial foi aumentado de 400 000$ para 5000 € e em consequência foi
alterado o artigo 3.º do contrato, tendo ficado coma seguinte redac-
ção:

3.º

O capital social, integralmente subscrito, é de 5000 euros, sendo
representado pelas seguintes quotas; uma de 2500 € pertencente ao
sócio Paulo Jorge Fernandes Marques e uma de 2500 € pertencente
ao sócio Mário Augusto Engrácio Fernandes.

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

Conferida, está conforme.

11 de Abril de 2002. � A Escriturária Superior, Maria do Nas-
cimento Martins Teixeira 1000062121

A. FRANCISCO SANTOS � CANALIZAÇÕES
E AQUECIMENTO CENTRAL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1843;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/20020308.

Certifico que António Francisco dos Santos constitui a socieda-
de em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma A. Francisco Santos � Canalizações
e Aquecimento Central, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua
da Mina, lote, 8, Sequeira, 6300 Guarda, freguesia de São Miguel
da Guarda, concelho da Guarda.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a instalação de canalizações e de
climatizações.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente subscrito e reali-
zado em dinheiro, representado por uma única quota do mesmo
valor do sócio António Francisco dos Santos.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade , dispensada de caução pertence ao único
sócio que desde já fica nomeado gerente, podendo a gerência ser
exercida por um não sócio nomeado, nos termos da lei, por aquele.

ARTIGO 5.º

A sociedade obriga-se com a assinatura do único gerente.

ARTIGO 6.º

O sócio pode fazer prestações suplementares à sociedade, nos
termos do disposto no Código das Sociedades Comerciais.

Conforme, está conforme.

11 de Abril de 2002. � A Escriturária Superior, Maria do
Nascimento Martins Teixeira. 1000062117

MANTEIGAS

OUTRA DIMENSÃO � ORGANIZAÇÃO DE ESTÁGIOS
E CLÍNICAS DESPORTIVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Manteigas. Matrícula n.º 36/
931222; identificação de pessoa colectiva n.º 503102830;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 à inscrição n.º 2 e à inscrição
n.º 3; números e data das apresentações: 2, 3, e 4/20020315.

Certifico que com referência à sociedade em epígrafe, que em
19 de Dezembro de 2001, Paula Cristina Esteves Reis cessou as suas
funções de gerente, por renúncia, tendo sido nomeada nova geren-
te a sócia Marta dos Reis Torgal André por deliberação de 19 de
Dezembro de 2001, tendo aumentado e redenominado o capital de
400 000$ para 5000 € e tendo sido parcialmente alterado o pacto

social quanto aos seus artigos 2.º e 3.º e § 2.º do artigo 4.º os quais
passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o exercício da actividade de orga-
nização de estágios e clínicas no âmbito da animação desportiva,
com objectivos formativos e educativos, nos quais se incluem as
actividades desportivas organizadas as necessárias estruturas de
apoio (transportes, alimentação, alojamento, entre outras), produção
e distribuição de livros, vídeos, CD-rom e outros documentos.

ARTIGO 3.º

O Capital social é de 5000 euros, integralmente subscrito e rea-
lizado, representado por duas quotas uma no valor nominal de
3500 euros pertencente à sócia Paula Cristina Esteves Reis, e ou-
tra no valor nominal de 1500 euros pertencente à sócia Marta dos
Reis Torgal André.

ARTIGO 4.º

Corpo � (Mantém-se.)
§1.º (Mantém-se.)
§2.º Para exercer a gerência fica nomeada a sócia Marta dos Reis

Torgal André.

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

Está conforme o original.

28 de Março de 2002. � A Ajudante em substituição legal da
Conservadora, Delfina da Conceição Serra David Quaresma.

1000061841

FREIRE & SARAIVA � EXPLORAÇÃO FLORESTAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Manteigas. Matrícula n.º 57/
971218; identificação de pessoa colectiva n.º 504021567; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 1/20020322.

Certifico que com referência à sociedade em epígrafe, que foi
aumentado e redenominado o capital o capital de 400 000$ para
€ 50 000, tendo sido parcialmente alterado o pacto social quanto
ao seu artigo 3.º, o qual passa a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
50 000 euros, correspondente à soma de duas quotas, que são as
seguintes; uma no valor nominal de 25 000 euros, pertencente ao
sócio Rui Manuel Freire Saraiva; uma no valor nominal de
25 000 euros, pertencente à sócia Carla Sofia Antunes Saraiva.

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

Está conforme o original.

5 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Delfina da Concei-
ção Serra David Quaresma. 1000061845

MEDA

PANIFICADORA MARTINHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Meda. Matrícula n.º 108/
940329; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 1/
20020411.

Certifico que foi aumentado o capital social, no montante de
402 410$, subscrito por todos os sócio, na proporção das respecti-
vas quotas, tendo sido alterado o artigo 3.º do pacto social, passando
a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro
é de 5000 €, representado por cinco quotas iguais no valor nomi-
nal de 1000,00 € cada, pertencendo aos sócios João Manuel Pinto
Martinho, Jorge Alberto Gonçalves Trigo, Ana Ricardina Pinto
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Martinho Antunes, Carlos Alberto Pinto Martinho e Fernando
António Pinto Martinho.

O texto actualizado do contrato ficou depositado, na respectiva
pasta.

11 de Abril de 2002. � A Conservadora, (Assinatura ilegível)
1000062220

PADARIA E PASTELARIA ROSA MARTINHO & AMADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Meda. Matrícula n.º 178;
número e data da apresentação: 1/20020410.

Certifico que por escritura de 28 de Fevereiro de 2002, exarada
a fls. 9 do livro de notas para escrituras diversas n.º 23-C, do Car-
tório Notarial de Meda, foi constituída a sociedade em epígrafe
entre Aires Fernando Ramires Amado e Rosa Maria Pinto Martinho
Amado, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma com a denominação de Padaria e
Pastelaria Rosa Martinho & Amado, L.da e tem a sua sede na Ave-
nida de Gago Coutinho e Sacadura Cabral, na freguesia e conce-
lho de Meda.

2.º

A administração fica desde já autorizada a mudar a sede , den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como ins-
talar e encerrar sucursais, filiais, agências, delegações, ou qualquer
outra forma de representação social, em território nacional ou no
estrangeiro.

3.º

O seu objecto social consiste na panificação e pastelaria.

4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais,
no montante de 2500 cada, pertencente uma ao sócio, Aires
Fernando Ramires Amado, e outra à sócia Rosa Maria Pinto
Martinho Amado.

5.º

1 � A gerência da sociedade remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, e dispensada de caução, pertence
à sócia Rosa Maria Pinto Martinho Amado, que desde já é nome-
ada gerente, obrigando-se a sociedade judicial e extrajudicialmente,
com a intervenção do gerente.

6.º

1 � A divisão e cessão de quotas total ou parcial é livre entre
os sócios.

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

7.º

Poderá qualquer sócio fazer à sociedade os suprimentos de que
ela carecer, gratuitos ou onerosos, e nas condições que vierem a ser
deliberadas em assembleia geral, podendo também vir a ser exigidas
prestações suplementares até ao montante equivalente a quatro ve-
zes o valor do capital que a sociedade tiver à data em que as pres-
tações forem exigidas.

8.º

Disposição transitória

Que a gerência fica desde já autorizada a proceder ao levanta-
mento do capital depositado em nome da sociedade, para satisfa-
zer os encargos resultantes da constituição e registo da sociedade,
para aquisição de bens e equipamento necessário à sua laboração,
bem como para assumir as suas obrigações decorrentes de negóci-
os jurídicos que em nome da sociedade sejam celebrados antes do
seu registo na competente conservatória.

Está conforme o original.

A Conservadora, (Assinatura ilegível.) 1000061150

SABUGAL

SABUGALIS, CONTABILIDADE E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Sabugal. Matrícula n.º 329;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/12032002.

Certifico que entre Natália da Conceição da Silva Antunes, soltei-
ra, maior, Maria Helena Campos Mota, solteira, maior, e Lídia
Martins Ribas, solteira, maior foi constituída a sociedade em
epígrafe, cujo contrato é o constante dos artigos seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de SABUGALIS, Con-
tabilidade e Gestão, L.da e tem a sua sede na Rua de Alferes
Casimiro Teixeira, 10, rés-do-chão esquerdo, freguesia e concelho
do Sabugal.

2 � Por deliberação da gerência a sede poderá ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

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

4 � A sociedade poderá adquirir livremente participações nou-
tras sociedades, mesmo que estas tenham objecto diverso do seu e
integrar agrupamentos complementares de empresas, constituir as-
sociações em participação e consórcios.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o exercício de actividades de conta-
bilidade e consultoria fiscal, consultoria para os negócios e gestão.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e
corresponde à soma de três quotas:

a) Uma no valor nominal de 500 euros da sócia Natália da Con-
ceição da Silva Antunes;

b) Uma no valor nominal de 4000 euros da sócia Maria Helena
Campos Mota;

c) Uma no valor nominal de 500 euros da sócia Lídia Martins
Ribas.

ARTIGO 4.º

1 � Poderão ser exigidas a cada sócio prestações suplementares,
cujo montante não poderá exceder 50 vezes o valor do capital so-
cial à data da deliberação.

2 � O sócio que não cumpra a sua obrigação de efectuar a pres-
tação suplementar deliberada fica sujeito a exclusão da sociedade
e à perda total da quota a favor da sociedade.

3 � À exclusão do sócio aqui prevista é aplicável o estabeleci-
do no presente contrato quanto à amortização da quota.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade, dispensada
de caução e remunerada ou não, conforme for deliberado em
assembleia geral, fica a cargo da sócia Lídia Martins Ribas que
desde já fica nomeada gerente.

2 � A sociedade obriga-se com a intervenção de um gerente.
3 � A sociedade poderá nomear gerente pessoa estranha à so-

ciedade.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas é livre, mesmo para estranhos à sociedade.

ARTIGO 7.º

1 � É permitida a representação dos sócios nas assembleias
gerais, mesmo por estranhos à sociedade, desde que acreditada a
representação por procuração autêntica.

2 � Quer o sócio, quer o representante, poderão fazer-se acom-
panhar nas assembleias gerais de advogados, técnico ou revisor
oficial de contas, estes desde que inscritos nas respectivas ordem e
câmara.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota no caso de
interdição, falência ou insolvência do sócio, bem como no caso de
arresto, arrolamento ou penhora da quota, e ainda partilha por se-
paração de bens ou divórcio.

2 � A amortização da quota far-se-á segundo um balanço es-
pecialmente realizado para o efeito, sendo o seu pagamento rea-
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lizado no prazo de dois anos, em prestações semestrais, iguais e
sucessivas, com início na data da fixação definitiva da
contrapartida.

Conferida, está conforme.

3 de Abril de 2002. � O Escriturário Superior, Celino Augusto.
1000060746

CMS � CLÍNICA MÉDICA DO SABUGAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Sabugal. Matrícula n.º 226;
identificação de pessoa colectiva n.º 503721255; averbamento
n.º 3 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7; números e data das
apresentações: 6 e 7/01032002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, renunciou às
suas funções de gerente Helena Maria da Silva Santos, em 17 de
Agosto de 1999, e foram alterados os artigos 3.º e 5.º, do respecti-
vo pacto que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado é de 14 963,94 euros e
corresponde à soma das seguintes quotas: uma no valor nominal de
14 215,74 euros pertencente ao sócio António Alberto Cardoso
Machado e outra no valor nominal de 748,20 euros pertencente à
sócia Fernanda Paula Rodrigues Basílio.

ARTIGO 5.º

A gerência social com ou sem remuneração conforme vier a ser
deliberado em assembleia geral fica afecta ao sócio António Alberto
Cardoso Machado já nomeado gerente, obrigando-se a sociedade só
com a sua assinatura.

O texto integral do pacto, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

3 de Abril de 2002. � O Escriturário Superior, Celino Augusto.
1000060744

CERCA � SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Sabugal. Matrícula n.º 182;
identificação de pessoa colectiva n.º 502926910.

Certifico que, em 28 de Março de 2002, foram depositados na
pasta da sociedade em epígrafe os documentos respeitantes à pres-
tação de contas referentes ao ano de 2000.

Conferida, está conforme.

9 de Abril de 2002. � O Escriturário Superior, Celino Augusto.
1000060658

EMÍLIA OLIVEIRA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Sabugal. Matrícula n.º 328;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/06032002.

Certifico que, Emília da Conceição Pinheiro Oliveira, viúva,
constituiu a sociedade em epígrafe, cujo contrato é o constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Emília Oliveira, Sociedade
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede no lugar e freguesia do Souto,
concelho do Sabugal.

2 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social
ser deslocada para qualquer outra zona do concelho ou para con-
celho limítrofe, bem como criar e encerrar sucursais, agências, de-
legações ou outras formas locais de representação, em qualquer
ponto do país.

ARTIGO 2.º

A Sociedade tem por objecto a actividade de comércio a retalho
em outros estabelecimentos não especializados, com predominân-
cia de produtos alimentares, mini-mercado.

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 Emília da Conceição Pinheiro Oliveira.

ARTIGO 4.º

O sócio poderá decidir efectuar prestações suplementares até ao
montante global correspondente ao décuplo do capital social.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da Sociedade, com ou sem remuneração, ficará
a cargo da sócia Emília da Conceição Pinheiro Oliveira, desde já
nomeada gerente, ou de pessoas estranhas à sociedade que venham
a ser por elas designadas.

2 � A Sociedade obriga-se com a intervenção de um gerente.

ARTIGO 6.º

A Sociedade poderá adquirir livremente participações noutras
sociedades já existentes ou a constituir, ainda com o objecto dife-
rente do seu, em sociedades reguladas por leis especiais e em agru-
pamentos complementares de empresas, desde que em sociedades
por quotas não fique na situação de único sócio.

ARTIGO 7.º

Fica a sócia autorizada a celebrar com a Sociedade negócios ju-
rídicos que visem a prossecução do objecto social.

Conferida, está conforme.

3 de Março de 2002. � O Escriturário Superior, Celino Augusto.
1000060657

SEIA

JOÃO LOPES DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 268/
890303; identificação de pessoa colectiva n.º 502116200;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 5/020215.

Certifico que em relação à sociedade e epígrafe foi registado o
seguinte acto:

a) Pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; apresentação n.º 5/
020215, cessou as funções de gerente o ex-sócio João Lopes da
Silva, por óbito, em 30 de Janeiro de 2000.

8 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu da
Silva Pinto. 1000061430

LA LUNA � COMÉRCIO A RETALHO DE ARTIGOS
PARA O LAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 872/
020322; identificação de pessoa colectiva n.º 505997193; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 9/020322.

Certifico que entre Luís Filipe Cardoso Mota e mulher Martina
Giacomuzzi Mota, casados na comunhão de adquiridos e residente
em Lages, Seia, foi constituída a sociedade que se regerá pelo pacto
social, constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma LA LUNA � Comércio a Re-
talho de Artigos para o Lar, L.da e tem a sua sede na Avenido do
1.º de Maio, lote 5, rés-do-chão, esquerdo, na cidade, freguesia e
concelho de Seia.

2 � Por simples deliberaão 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 o comércio a retalho de
artigos para o lar, artesanato, perfumes e bijuteria.
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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, desde já nomeados gerentes.

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

ARTIGO 5.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.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a proceder ao levantamen-
to da totalidade do capital social depositado no Crédito Predial
Português, S. A., Sociedade Aberta, agência de Seia, a fim de cus-
tear as despesas de constituição e registo da sociedade, bem como
outras despesas com a instalação da mesma.

Está conforme o original.

8 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu da
Silva Pinto. 1000060820

NETO, LOPES & DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 871/
020322; identificação de pessoa colectiva n.º 506038823; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 1/020322.

Certifico que entre Luís Miguel da Silva Sousa Dias, solteiro,
maior, residente na Avenida de 3 de Julho, 11, em Seia; Sílvia
Maria de Oliveira Neto, solteira, maior, residente na Rua das Flo-
res da Beira Mar, 33, Alto do Forno, Buarcos, Figueira da Foz; Luís
Henriques Lopes, casado com Isabel Maria Pires Gouveia Lopes,
na comunhão de adquiridos e residente na Rua de Nossa Senhora
do Rosário, 25, 1.º, em Valesim, foi constituída a sociedade que se
regerá pelo pacto social, constante dos artigos seguintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Neto, Lopes & Dias, L.da e tem
a sede no Largo do Marques da Silva, 44, 1.º, direito, na 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,
podendo ainda criar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação no território nacional ou estrangeiro.

2.º

O seu objecto consiste na prestação de serviços nas áreas da
contabilidade geral, aconselhamento de gestão, planeamento e pre-
paração de impostos, projectos e estudos para investimentos, pla-
nos de negócios, avaliação de empresas e consultadoria para ges-
tão de empresas, prestação de serviços diversos na área financeira.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 5001 euros e corresponde à soma de três quotas iguais, no
montante de 1667 euros, uma de cada sócio.

4.º

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

2 � Para obrigar validamente a sociedade nos seus actos e con-
tratos são necessárias as assinaturas de dois dos gerentes.

5.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu e ou em sociedades regula-

das por leis especiais, em agrupamentos complementares de empre-
sas, ou estabelecer outro tipo de contratos de parceria com a so-
ciedade legalmente constituídas.

6.

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
até ao montante global de 5001 euros, reembolsáveis quando
julgadas dispensáveis, sendo a data e a forma da restituição fixa-
das em assembleia geral que delibere o reembolso e desde que
deliberado por unanimidade dos sócios que representem a totalida-
de do capital social.

2 � Qualquer dos sócios poderá fazer suprimentos à sociedade
quando esta deles carecer nas condições de retribuição que forem
fixadas, em assembleia geral.

7.º

A cessão total ou parcial de quotas entre os sócios é livre, ficando
já autorizada a sua divisão; porém, na cessão a estranhos depende
do consentimento da sociedade que, em primeiro lugar e os sócios
não cedentes em segundo, gozam do direito de preferência na sua
aquisição.

8.º

A gerência da sociedade fica já autorizada a proceder ao levan-
tamento do capital social depositado, a fim de custear as despesas
de constituição da sociedade, aquisição de equipamentos e mate-
riais indispensáveis ao seu funcionamento, obras de adaptação e ins-
talação da sede social e tomar de arrendamento de imóveis neces-
sários à prossecução dos fins sociais, assumindo a sociedade todos
os actos praticados pela gerência nesse período, logo que definiti-
vamente matriculada.

Está conforme o original.

8 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu da
Silva Pinto. 1000060835

TEMPERATI � AQUECIMENTO CENTRAL E CLIMATIZAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 874/
020402; identificação de pessoa colectiva n.º 506098621; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 4/020402.

Certifico que entre António das Neves Maximino, casado com
Maria Alice Oliveira de Graça Maximino, casados na comunhão de
adquiridos e residentes na Rua do Comércio, sem número de polí-
cia, no lugar e freguesia do Sabugueiro, Seia, e Rui José Gouveia,
casado com Maria Alice Abrantes Borges Fontes Gouveia, casados
na comunhão de adquiridos e residentes na Rua da Fonte, sem
número de polícia, lugar e freguesia de Sameice, foi constituída a
sociedade que se regerá pelo pacto social , constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma TEMPERATI � Aquecimento
Central e Climatização, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Zona Industrial de Seia,
lote 6, freguesia, concelho e cidade de Seia.

3 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe, podendo ainda criar sucursais, filiais, agên-
cias ou outras formas locais de representação, no território nacional
ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio e instalação de sistemas
e equipamento de aquecimento central e climatização, comércio a
retalho de materiais de construção, representações de marcas e pro-
dutos na área do aquecimento e climatização e prestação de servi-
ços de electricidade e canalização.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais dos va-
lores nominais de 25 000 euros, cada, pertencentes uma a cada um
dos sócios António das Neves Maximino e Rui José Gouveia.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração con-
forme for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designa-
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do em assembleia geral, ficando desde já nomeado gerentes am-
bos os sócios.

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguin-
tes casos:

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

ção 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 quo-
tas, 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

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual 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.

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.

9 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu da
Silva Pinto. 1000061528

TRANCOSO

A TRANSPORTADORA DAS PORTAS DE EL-REI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Trancoso. Matrícula n.º 31/
211168; averbamento n.º 1 e averbamento n.º 2 à inscrição n.º 9 e
inscrição n.º 13; números e data das apresentações: 1, 2 e 3/
14032002.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram lavra-
dos os seguintes actos de registo:

Averbamento n.º 1; apresentação n.º 1/14032002.
Cessação de funções do gerente António Manuel Antunes, por

renúncia em 28 de Fevereiro de 2002.

Averbamento n.º 2; apresentação n.º 2/14032002.
Cessação de funções da gerente Lucinda Maria Macieira, por

renúncia em 28 de Fevereiro de 2002.
Apresentação n.º 3/14032002.
Alteração parcial do contrato.
Artigos alterados: 1.º e 5.º
Sede: A-do-Cavalo, freguesia de Moreira de Rei, concelho de

Trancoso.
Gerência: pertence a dois gerentes.
Forma de obrigar: assinatura de qualquer um dos gerentes.
Nomeados gerentes: Os novos sócios Octávio Milagre Mendes e

Jaime António Saraiva Mendes em 28 de Fevereiro de 2002.

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

1 de Abril de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000061442

CONSTRUTORA PROVENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Trancoso. Matrícula n.º 316/
180302; identificação de pessoa colectiva n.º 503410705; inscri-
ção n.º 14; número e data da apresentação: 1/18032002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato, quanto aos artigos 1.º, 2.º, 3.º e 7.º, os quais
ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sede da sociedade, é na Rua de Álvares Pereira, freguesia de
São Pedro, concelho de Trancoso.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade, consiste na construção de obras públi-
cas e particulares, imobiliária, e compra e venda de propriedades.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro
é de 39 903,82 euros, representado por cinco quotas: duas no valor
nominal de 13 966,34 euros, pertencentes uma ao sócio João Albino
Martins Ricardo, e outra à sócia Maria Teresa Martins Silva, e três
no valor nominal de 3990,38 euros, pertencentes uma à sócia,
Sandrina da Silva Ricardo, outra à sócia Cecile Silva Ricardo e
outra à sócia Stephanie da Silva Ricardo.

ARTIGO 7.º

São permitidas prestações suplementares, se assim for delibera-
do em assembleia geral, até ao dobro do capital existente, à data
da deliberação que as exigir.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

1 de Abril de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000061406

TURITRANCO � CONSTRUÇÃO CIVIL E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Trancoso. Matrícula n.º 129/
261290; identificação de pessoa colectiva n.º 502474424.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos referentes á prestação
de contas do ano de 1999.

Está conforme.

1 de Abril de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000061403

TURITRANCO � CONSTRUÇÃO CIVIL E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Trancoso. Matrícula n.º 129/
261290; identificação de pessoa colectiva n.º 502474424.
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Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos referentes á prestação
de contas do ano de 2000.

Está conforme.

1 de Abril de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000061401

LEIRIA
ALVAIÁZERE

AMBIÁZERE � AMBIENTE E CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alvaiázere. Matrícula
n.º 313; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/020410.

Certifico que entre Pedro Sérgio Antunes Rodrigues e Nelson
Ricardo Antunes Rodrigues, solteiros, maiores, residentes em
Alqueidão, Maçãs de D. Maria Alvaiázere foi constituída a socie-
dade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma AMBIÁZERE � Ambiente e
Construção Civil, L.da e tem a sua sede no lugar de Alqueidão, fre-
guesia de Maçãs de D. Maria, concelho de Alvaiázere.

2 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá a
sede social ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para con-
celho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção civil e obras pú-
blicas; compra, venda e permuta de bens imóveis e revenda dos
adquiridos para esse fim; elaboração, execução de estudos e pro-
jectos na área ambiental; tratamento de resíduos sólidos e sanea-
mento básico; comercialização de produtos relacionados com a
actividade; exploração de gabinete de desenho na área da constru-
ção civil; compra e venda de materiais de construção e elaboração
de projectos de reflorestação.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valo-
res nominais de 2500 euros, cada, pertencentes uma a cada um dos
sócios Pedro Sérgio Antunes Rodrigues e Nelson Ricardo Antunes
Rodrigues.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
até ao montante global igual a 20 vezes o capital social,
reembolsáveis quando julgadas dispensáveis, sendo a data e for-

ma de restituição fixadas em assembleia geral que delibere o re-
embolso.

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

Está conforme o original.

11 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa
Marques Rodrigues Silveira Tiago. 1000062025

R. CARVALHO & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alvaiázere. Matrícula
n.º 173/950315; identificação de pessoa colectiva n.º 503373095;
número e data da apresentação: 4/020327.

Certifico em relação à sociedade em epígrafe que foi registada a
alteração parcial do contrato com reforço e redenominação do ca-
pital, tendo em consequência, o artigo 3.º do respectivo contrato
ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é no montante de 5000,00 €, corresponde à soma
de duas quotas iguais no montante de 2500,00 €, subscritos pelos
sócios Fernando Rosa Carvalho e Fernando Godinho Carvalho.

O texto completo, do contrato alterado, na sua redacção actuali-
zada foi depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

8 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Mar-
ques Rodrigues Silveira Tiago. 1000061905

ANSIÃO

GABTOC � CONTABILIDADE E GESTÃO UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ansião. Matrícula n.º 534/
250698; identificação de pessoa colectiva n.º 504176676; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 15/020327.

Certifico em relação à sociedade em epígrafe, que aumentou o
seu capital social com a quantia de 602 410$, realizado em dinhei-
ro e subscrito pelo sócio, Joaquim António Góis da Silva,
redenominando ainda o capital para euros.

Alteram assim o pacto quanto ao artigo 3.º que ficara com a se-
guinte nova redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e encontra-se representado por uma quota de igual va-
lor nominal, pertencente ao único sócio Joaquim António Góis da
Silva.

§ único. A sociedade pode exigir ao sócio prestações suplemen-
tares de capital nas condições a estabelecer em assembleia geral.

O texto completo, do contrato alterado, na sua redacção actuali-
zada foi depositado na pasta respectiva.

Conferida está conforme.

11 de Abril de 2002. � O Escriturário Superior, (Assinatura ile-
gível.) 1000062363

COOLACASO � COOPERATIVA DE OLIVICULTORES
DO LAGAR DO CASAL SOEIRO, CRL

Conservatória do Registo Comercial de Ansião. Matrícula n.º 12/
020327; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/020327.

Certifico que Agostinho Francisco, casado, residente em Ribei-
rinho, Chão de Couce, Ansião; António dos Santos, casado, resi-
dente em Casal de São Brás, Ansião; Arlindo José Francisco, ca-
sado, residente em Picheleiro, Barosa, Leiria; Delfim Gonçalves
Francisco, casado, residente em Ribeiro da Vide, Ansião; Gilberto



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 146 � 27 de Junho de 200213 478-(240)

Rodrigues Borges, casado, Lagoa da Ameixieira, Chão de Couce,
Ansião; José Filipe Rodrigues Borges, solteiro, maior, residente em
Casal Soeiro, Chão de Couce, Ansião; José da Silva Santos, casa-
do, também residente no Casal Soeiro; Manuel Francisco Simões,
casado, residente em Ameixieira, Cahão de Couce, Ansião; Manuel
dos Santos, casado, residente em Pousos, Leiria, Raúl Rodrigues
Bicho, casado, residente em Casal Soeiro, referido, constituíram a
cooperativa em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato social:

Contrato social

CAPÍTULO I

Denominação, âmbito e funções

ARTIGO 1.º

A COOLACASO � Cooperativa de Olivicultores do Lagar do
Casal do Soeiro, freguesia de Chão-de-Couce, concelho de Ansião,
rege-se pelos presentes estatutos, pelo Código Cooperativo aprovado
pela lei 51/96 de 7 de Setembro, pelos Decreto-Lei n.º 335/99 de
20 de Agosto, Decreto-Lei n.º 343/98 de 6 de Novembro, Decreto-
-Lei n.º 131/99 de 21 de Abril, Decreto-Lei n.º 23/00 de 30 de Ja-
neiro e pela restante legislação aplicável.

ARTIGO 2.º

A Cooperativa integra o Ramo do Sector Agrícola, é de duração
indeterminada e tem a sua sede no Lugar do Casal Soeiro, fregue-
sia de Chão-de-Couce, concelho de Ansião, podendo, por delibe-
ração da assembleia geral ser transferida para outro local da fregue-
sia de Chão-de-Couce, concelho de Ansião.

ARTIGO 3.º

A cooperativa tem por objecto a moenda e transformação da
azeitona dos olivais dos cooperadores, em azeite e escoamento do
mesmo no mercado, desde que excedentário à economia familiar de
cada um.

CAPÍTULO II

Capital, títulos de capital e jóias

ARTIGO 4.º

1 � O capital social da Cooperativa é variável e ilimitado de
montante mínimo, e já realizado, de € 5060, conforme ao precei-
tuado no artigo 6.º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 335/99 de 20 de Agosto.

2 � O capital social realiza-se pela subscrição obrigatória, no
acto de admissão de cooperante efectivo, de um título de capital de
€ 110, cada, podendo a sua liquidação ser feita em prestações.

3 � Os títulos são transmissíveis com autorização da direcção e
nos termos do artigo 23.º do Código Cooperativo inter vivos, de
preferência, a favor de filhos ou netos da cooperante, mortis cau-
sa, para os herdeiros, a legitimários, legítimos ou testamentários de
cooperante falecido e são reembolsáveis no prazo máximo de um
ano após a data de exclusão ou demissão do titular.

4 � É exigida uma jóia de € 25, o correspondente aos
cooperantes, como condição de admissão de cooperante destinada,
em partes iguais, às reservas legais previstas nos artigos 69.º e 70.º
do Código Cooperativo e nos termos, ainda, do artigo 25.º do mes-
mo código.

ARTIGO 5.º

O capital social poderá ser aumentado mediante deliberação to-
mada em assembleia geral, sendo exigida para o efeito a maioria
qualificada de dois terços dos votos expressos.

CAPÍTULO III

Cooperadores

ARTIGO 6.º

A cooperativa tem as seguintes categorias de Cooperadores:
a) Cooperadores efectivos;
b) Cooperadores beneméritos ou honorários.

ARTIGO 7.º

Para além dos direitos presentes na legislação cooperativa, no-
meadamente no artigo 33.º do Código Cooperativo, os membros
efectivos têm direito, a:

a) Tomar parte de assembleia geral, apresentando propostas e
discutindo os pontos constantes da ordem de trabalhos;

b) Eleger e ser eleito para os órgãos da Cooperativa;
c) Requerer aos órgãos competentes da Cooperativa as informa-

ções que desejarem e examinar a escrita e as contas da Cooperati-
va, nos períodos e nas condições que forem fixados pelos estatu-
tos, pela assembleia geral ou pela direcção de cuja deliberação,
nesta matéria, cabe recurso para a assembleia geral;

d) Requerer a convocação da assembleia geral, nos termos defi-
nidos nestes estatutos ou, quando esta não seja convocada, reque-
rer a sua convocação, nos termos do Código Cooperativo;

e) Solicitar a sua demissão.

ARTIGO 8.º

1 � O membro da Cooperativa que pretenda demitir-se deverá apre-
sentar à direcção o respectivo requerimento, com 30 dias de antecedên-
cia, relativamente à data em que pretenda que se efective a demissão.

2 � Ao membro que se demitir serão restituídos, no prazo má-
ximo de um ano, os valores dos títulos de capital realizado.

ARTIGO 9.º

Os membros da Cooperativa devem observar os princípios
cooperativos e respeitar as leis e os estatutos.

1 � Os membros da Cooperativa devem, ainda:
a) Tomar parte nas assembleias gerais;
b) Aceitar e exercer os cargos sociais para os quais tenham sido

eleitos, salvo justificado motivo de escusa;
c) Participar em geral, nas actividades da Cooperativa e prestar

trabalho ou serviço que lhe competir;
d) Efectuar os pagamentos previstos nos presentes estatutos e no

Código Cooperativo.
ARTIGO 10.º

A responsabilidade dos membros da Cooperativa é limitada ao
montante do capital social subscrito pelo cooperador.

ARTIGO 11.º

Aos cooperadores que infrigirem a lei, os estatutos, o regulamento
interno a aprovar pela assembleia geral, ou qualquer deliberação dos
órgãos sociais, são aplicáveis, respectivamente, consoante a gravi-
dade da infracção, as seguintes sanções:

a) Repreensão registada;
b) Multa;
c) Suspensão temporária de direitos;
d) Exclusão e perda de mandato caso seja membro dos órgãos

sociais.
ARTIGO 12.º

1 � A Repreensão registada e a multa, cuja aplicação é da com-
petência da direcção, será registada na acta da reunião em que for
aprovada.

2 � Esta sanção destina-se exclusivamente a punir as faltas e
infracções ligeiras de que não tenham resultado para a Cooperati-
va prejuízos graves.

3 � Da deliberação da direcção que aprove a repreensão pode-
rá sempre o membro visado recorrer para a assembleia geral.

ARTIGO 13.º

1 � A suspensão revestirá a forma cautelar, durante a instrução do
processo a que se refere o n.º 2 do artigo 38.º do Código Cooperativo.

2 � A suspensão cautelar referida no número anterior implica
que o cooperador arguido no processo escrito, não perca quaisquer
direitos ou garantias durante o período em que perdure, exceptu-
ando os inerentes aos da participação social do referido cooperador
arguido, durante o mencionado período.

3 � A aplicação da suspensão é da responsabilidade da direc-
ção, cabendo sempre o recurso da decisão para a assembleia geral.

ARTIGO 14.º

A exclusão é da responsabilidade da assembleia geral, mediante pro-
posta da direcção que deverá ser precedida de processo escrito, elabo-
rado em conformidade com o artigo 37.º do Código Cooperativo.

§ único. Da deliberação da assembleia geral que decidir a exclu-
são cabe sempre recurso para os tribunais.

CAPÍTULO IV

Dos órgãos da cooperativa

ARTIGO 15.º

São órgãos da cooperativa:
a) A assembleia geral;
b) A direcção;
c) O conselho fiscal.
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1 � Na constituição da direcção dever-se-á observar que os seus
elementos deverão ser cooperadores.

2 � A assembleia geral ou a direcção podem deliberar consti-
tuir comissões especiais, de duração limitada, para o desempenho
de tarefas determinadas.

ARTIGO 16.º

1 � Os titulares dos órgãos são eleitos de entre os cooperadores,
por um período de quatro anos, nos termos do artigo 40.º, n.º 1 do
Código Cooperativo, não podendo ser excedido dois mandatos.

2 � Em caso de vagatura de cargo, o membro designado para o
preencher, apenas completará o mandato.

ARTIGO 17.º

1 � Só são elegíveis para os órgãos da Cooperativa e para a
mesa da assembleia geral os membros que:

a) Se encontrem no uso de todos os seus direitos civis e de
cooperadores;

b) Não estejam sujeitos a regime de liberdade condicional nem
à aplicação de medidas de segurança privativas de liberdade indi-
vidual;

c) Sejam membros da Cooperativa há, pelo menos, três meses,
com ressalva da primeira eleição.

2 � Os eleitos que venham a estar abrangidos pelas causas de
inelegibilidade previstas nas alíneas a) do número anterior perdem
o mandato.

3 � Os eleitos que venham a estar abrangidos pelas causas de
inelegibilidade previstas na alínea b) do n.º 1 são suspensos do seu
mandato enquanto as mesmas durarem.

ARTIGO 18.º

1 � Nenhum cooperador pode pertencer, simultaneamente, à
direcção e ao conselho fiscal da Cooperativa.

2 � Não podem ser eleitos para o mesmo órgão da Cooperativa
ou ser, simultaneamente, titulares da direcção e do conselho fiscal
os cônjuges e as pessoas que vivam em união de facto.

ARTIGO 19.º

1 � Todos os órgãos da Cooperativa terão um presidente obri-
gatoriamente cooperante que terá voto de qualidade.

2 � Nenhum órgão da cooperativa, à excepção da assembleia
geral, pode funcionar sem que estejam preenchidos, pelo menos,
metade dos seus lugares, devendo preceder-se caso contrário e no
prazo máximo de um mês, ao preenchimento das vagas verificadas
sem prejuízo de estas serem ocupadas por membros suplentes.

3 � As votações respeitantes a eleição dos órgãos sociais ou a
assuntos de incidência pessoal, dos cooperadores serão feitas por
escrutínio secreto.

4 � Será sempre lavrada acta das reuniões de qualquer órgão da
Cooperativa, a qual é obrigatoriamente assinada por quem exercer
as funções de presidente, vice-presidente e vogais.

SECÇÃO I

Assembleia geral
ARTIGO 20.º

A assembleia geral é composta por todos os membros da Co-
operativa.

1 � A assembleia geral é o órgão supremo da Cooperativa e as
suas deliberações, tomadas nos termos legais e estatutários, obriga
os restantes órgãos da Cooperativa e todos os membros desta.

2 � Participam na assembleia geral todos os cooperadores em
pleno gozo dos seus direitos.

3 � Os cooperadores beneméritos ou honorários não têm direi-
to de voto.

ARTIGO 21.º

Cada cooperador tem apenas direito um voto.
1 � A assembleia geral reunirá em sessões ordinárias e extraor-

dinárias.
2 � A assembleia geral ordinária reunirá obrigatoriamente duas

vezes em cada ano, uma até 31 de Março, para apreciação e vota-
ção das matérias referidas nas alínea b) do artigo 25.º destes esta-
tutos, e outra até 31 de Dezembro, para apreciação e votação das
matérias referidas na alínea c) do mesmo artigo.

3 � A assembleia geral extraordinária reunirá quando convocada
pelo presidente da mesa da assembleia geral, a pedido da direcção
e do conselho fiscal ou a requerimento de, pelo menos, 10% dos
cooperadores.

ARTIGO 22.º

1 � A mesa da assembleia geral é constituída por um presiden-
te e um vice-presidente.

2 � Ao presidente incumbe convocar a assembleia geral, presi-
dir à mesma e dirigir os trabalhos, sendo substituído, nas suas fal-
tas e impedimentos, pelo vice-presidente, cabendo a este coadjuvar
o presidente na orientação dos trabalhos e celebrar as actas das
reuniões.

3 � Na falta de qualquer dos membros da mesa da assembleia
geral competirá a esta eleger os respectivos substitutos, de entre os
cooperadores presentes, os quais cessarão as suas funções no ter-
mo da reunião.

4 � É causa de destituição do presidente da mesa da assembleia
geral a não convocação desta nos casos em que o deva fazer, e de
qualquer dos membros da mesa, a não comparência por motivo
injustificado a, pelo menos, três sessões seguidas.

ARTIGO 23.º

A assembleia geral é convocada com, pelo menos 15 dias de
antecedência pelo presidente da mesma.

1 � A convocatória que deverá conter a Ordem de Trabalhos da
Assembleia, bem como o dia, a hora e o local da reunião, será
publicada por afixação de editais na porta do lagar e noutros lo-
cais de estilo frequentados pelos cooperantes.

2 � A convocatória da assembleia geral extraordinária deve ser
feita no prazo de 15 dias após o pedido ou requerimento previsto
no n.º 2 do artigo 22.º, devendo a reunião realizar-se no prazo má-
ximo de 30 dias, contados da data da recepção do pedido ou reque-
rimento.

ARTIGO 24.º

A assembleia geral reunirá à hora marcada na convocatória, se
estiver presente de metade dos cooperadores com direito de voto
ou seus representantes devidamente credenciados.

1 � Se à hora marcada para a reunião não se verificar o núme-
ro de presenças previsto no artigo anterior, a assembleia reunirá com
qualquer número de cooperadores uma hora depois.

2 � No caso da convocatória da assembleia geral ser feita, ses-
são extraordinária e a requerimento dos cooperadores, a reunião só
se efectuará se nela estiverem presentes, pelo menos, três quartos
dos requerentes.

ARTIGO 25.º

É da competência exclusiva da assembleia geral.
a) Eleger os membros dos órgãos sociais;
b) Apreciar e votar anualmente o balanço, o relatório e as con-

tas da direcção, bem como o parecer do conselho fiscal;
c) Apreciar e votar o orçamento e o plano de actividades para o

exercício seguinte;
d) Aprovar a forma de distribuição de excedentes;
e) Alterar os estatutos e aprovar e alterar os regulamentos inter-

nos;
f) Aprovar a dissolução da Cooperativa;
g) Decidir a admissão e a exclusão dos cooperadores e funcio-

nar como instância de recurso em relação às sanções aplicadas pela
direcção, sem prejuízo de recursos para os tribunais;

h) Decidir do exercício do direito da acção civil ou penal contra
os titulares dos órgãos sociais;

i) Autorizar a alienação ou aquisição (esta, a título oneroso ou
gratuito com ou sem encargos) de bens imóveis para a Cooperati-
va, pela direcção.

ARTIGO 26.º

As resoluções serão tomadas por maioria de votos dos membros
presentes ou representados, podendo proceder-se a votação por es-
crutínio secreto.

1 � Cara cooperador dispõe de um voto, qualquer que seja a sua
parte no capital da Cooperativa.

2 � São nulas todas as deliberações tomadas sobre matérias que
não constem da ordem de trabalhos fixada na convocatória, salvo
se, estando presentes ou representados devidamente todos os mem-
bros da Cooperativa, no pleno gozo dos seus direitos, concordarem
por unanimidade com a respectiva inclusão, ou se incidir sobre a
matéria constante da alínea h) do artigo anterior.

ARTIGO 27.º

É admitido o voto por correspondência registada sob condição de
o seu sentido ser expressamente indicado em relação ao ponto ou
pontos da ordem de trabalhos.
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ARTIGO 28.º

1 � Admitido o voto por representação, devendo do mandato,
atribuído a outro cooperador, cônjuge do mandante ou seu filho
maior, constar de documento escrito e dirigido ao presidente da
mesa da assembleia geral e a assinatura do mandante reconhecida
notarialmente.

2 � Cada cooperador não poderá representar mais de 10% dos
membros da Cooperativa, se estes não excederem o número de 100,
nem mais de 5% se o número daqueles for superior a 100.

SECÇÃO II

Direcção

ARTIGO 29.º

A direcção compõe-se por um presidente que terá voto de quali-
dade, um secretário e um tesoureiro, havendo um suplente.

ARTIGO 30.º

A direcção é o órgão de administração e representação da
Cooperativa, incumbindo-lhe, designadamente.

a) Elaborar anualmente e submeter ao parecer do conselho fis-
cal e à apreciação e aprovação da assembleia geral o balanço, o
relatório e as contas do exercício; bem como o orçamento e o pla-
no de actividades para o ano seguinte;

b) Executar o plano de actividades anuais;
c) Atender às solicitações do conselho fiscal nas matérias da

competência deste;
d) Deliberar sobre a admissão de novos membros e a aplicação

de sanções previstas nestes estatutos, na legislação complementar
aplicável ao ramo do sector cooperativo e nos estatutos dentro dos
limites da sua competência;

e) Velar pelo respeito da lei, dos estatutos e das deliberações dos
órgãos da Cooperativa;

f) Contratar e gerir o pessoal necessário à actividade da Coope-
rativa;

g) Representar a Cooperativa em juízo e fora dele;
h) Escriturar os livros nos termos da lei;
i) Praticar todos e quaisquer actos na defesa dos interesses da

Cooperativa e dos cooperadores e na salvaguarda dos princípios
cooperativos;

f) Adquirir ou alienar bens móveis ou imóveis da Cooperativa,
os últimos (imóveis) com prévia autorização da assembleia geral.

ARTIGO 31.º

As reuniões ordinárias da direcção terão periodicidade, pelo
menos, mensal.

1 � A direcção reunirá extraordinariamente sempre que o presi-
dente a convoque, ou a pedido da maioria dos membros efectivos.

2 � A direcção só poderá tomar deliberações com a presença de
mais de metade dos seus membros efectivos.

ARTIGO 32.º

A Cooperativa fica obrigada com as assinaturas conjuntas de dois
membros da direcção, sendo obrigatoriamente a do tesoureiro.

SECÇÃO III

Conselho fiscal

ARTIGO 33.º

O conselho fiscal é composto por um presidente, dois vogais
efectivos, havendo um suplente.

ARTIGO 34.º

O conselho fiscal é o órgão de controlo e fiscalização da Co-
operativa incumbindo-lhe, designadamente:

a) Examinar, sempre que o julgue conveniente, a escrita e toda
a documentação da Cooperativa;

b) Verificar, quando creia necessário, o saldo de caixa e a exis-
tência de títulos e valores de qualquer espécie, o que fará constar
das respectivas actas;

c) Emitir parecer sobre o balanço, o relatório e as contas do exer-
cício e o orçamento e o plano de actividades para o ano seguinte.

ARTIGO 35.º

Os membros do conselho fiscal podem assistir às reuniões da
direcção, sem direito a voto e reunirá uma vez por trimestre.

1 � O conselho fiscal só poderá tomar deliberação com a pre-
sença de mais de metade dos seus membros efectivos.

CAPÍTULO V
Reservas e aplicação de excedentes

ARTIGO 36.º

Os fundos da Cooperativa são:
a) Donativos dos cooperantes;
b) Subsídios do estado e de outras entidades;
c) Quaisquer outras receitas eventuais.
1 � É obrigatória a constituição de uma reserva legal destinada

a cobrir eventuais perdas de exercícios e integrada por meios líqui-
dos e disponíveis.

2 � Revertem para esta reserva, segundo a proporção que
for determinada pela assembleia geral, os excedentes líquidos
anuais.

3 � Estas reversões deixarão de ser obrigatórias desde que a re-
serva atinja o montante igual ao do capital social da Cooperativa.

4 � Os excedentes líquidos serão sempre reinvestidos na pros-
secução dos objectivos da COOLACASO.

ARTIGO 37.º

É obrigatória a constituição de uma reserva para a educação e
formação cooperativa destinada a cobrir as despesas com a educa-
ção cooperativa, designadamente dos cooperadores, e com a forma-
ção técnica destes, à luz do cooperativismo e das necessidades da
Cooperativa.

1 � Revertem para esta reserva, na forma constante no n.º 2 do
artigo anterior.

a) A percentagem dos excedentes anuais líquidos que for
estabelecida pela assembleia geral;

b) Os donativos e os subsídios que forem especialmente desti-
nados às finalidades da reserva.

2 � As formas de aplicação desta reserva serão determinadas
pela assembleia geral.

ARTIGO 38.º

É criada uma reserva destinada à integração profissional dos
cooperantes/trabalhadores da Cooperativa.

1 � Reverterão para esta reserva:
a) Uma percentagem dos excedentes anuais líquidos que for

estabelecida pela assembleia geral;
b) Os donativos que forem especialmente destinados às finalida-

des desta reserva;
c) Uma contribuição especial a fixar pela assembleia geral a

cobrar aos cooperadores.

CAPÍTULO VI
Dissolução e liquidação

ARTIGO 39.º

A liquidação da Cooperativa será feita em conformidade
com o que for determinado em assembleia geral e nos termos
da lei.

ARTIGO 40.º

A dissolução da Cooperativa só pode ser decidida por maioria de
dois terços dos membros em assembleia geral convocada expres-
samente para o efeito, nos termos da lei, salvaguardando o dispos-
to no n.º 3 do artigo 51.º do Código Cooperativo.

ARTIGO 41.º

Votada a dissolução da Cooperativa, os seus bens serão encami-
nhados em conformidade com o preceituado no artigo 79.º do Có-
digo Cooperativo.

CAPÍTULO VII
Disposições finais

ARTIGO 42.º

Os trabalhadores efectivos que prestem serviço na cooperativa
podem não ser cooperantes da mesma, principalmente o pessoal
temporariamente destacado da COOLACASO, C. R. L.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 146 � 27 de Junho de 2002 13 478-(243)

ARTIGO 43.º

Os presentes estatutos poderão ser alterados mediante delibera-
ção tomada em assembleia geral.

(Assinaturas ilegíveis.)
Notário, (Assinatura ilegível.)

Conferida está conforme.

8 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Teresa de Jesus de
Conceição Fernandes. 1000061615

POLISAN � POLICLÍNICA SANTIAGO DA GUARDA, L.DA

Sede: Santiago da Guarda, 3240 Ansião

Conservatória do Registo Comercial de Ansião. Matrícula n.º 455/
951020; identificação de pessoa colectiva n.º 503504211; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 8/020327.

Certifico que pela inscrição n.º 2 foi efectuado a alteração par-
cial do contrato, reforço e redenominação de capital da sociedade
supra referida, pelo que o artigo 3.º foi alterado ficando com a re-
dacção abaixo reproduzida:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de três quotas, uma no valor de
2500 euros, pertencente uma à sócia Maria de Fátima Alves Valente
Ribeiro, casada, e outras duas pertencentes à sócia Maria Elizabete
Alves Valente Pires, casado, uma no valor de 997,60 euros como
seu bem próprio e outra no valor de 1502,40 euros, como bem co-
mum do seu casal.

O texto actualizado do contrato alterado, ficou arquivado na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

8 de Abril de 2002. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel Ba-
tista Graça. 1000061613

CONSTROPANI � SOCIEDADE CONSTRUÇÕES
E INDÚSTRIA PANIFICAÇÃO, L.DA

Sede: Casal de São Brás, 3240 Ansião

Conservatória do Registo Comercial de Ansião. Matrícula n.º 441/
950426; identificação de pessoa colectiva n.º 503396800; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 10/020327.

Certifico que pela inscrição n.º 2 foi efectuado a alteração par-
cial do contrato, reforço e redenominação de capital da sociedade
supra referida, pelo que o artigo 3.º foi alterado ficando com a re-
dacção abaixo reproduzida:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, uma no valor de
2500 euros, pertencente ao sócio Joaquim António da Piedade Freire
e outra no valor de 2500 euros pertencente à sócia Maria de Lurdes
Gaspar Pimenta Freire.

O texto actualizado do contrato alterado, ficou arquivado na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

5 de Abril de 2002. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel Ba-
tista Graça. 1000061611

SOARIS � SERVIÇOS CLÍNICOS, L.DA

Sede: Rua do Correio, 97, 1.º esquerdo, Avelar, 3420 Ansião

Conservatória do Registo Comercial de Ansião. Matrícula n.º 475/
960809; identificação de pessoa colectiva n.º 503689106; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 18/020327.

Certifico que pela inscrição n.º 2 foi efectuado a alteração parcial do
contrato, reforço e redenominação de capital da sociedade supra re-
ferida, pelo que o artigo 3.º foi alterado ficando com a redacção abai-
xo reproduzida:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, no valor cada uma
de 2500 euros, pertencentes uma ao sócio Albino Freire Correia Soa-
res e outra pertencente à sócia Maria dos Anjos Soares Freire Correia.

O texto actualizado do contrato alterado, ficou arquivado na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

8 de Abril de 2002. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel Ba-
tista Graça. 1000061609

BATALHA

MARCELINO & CARREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 523/
960222; identificação de pessoa colectiva n.º 503592110; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 22/020328.

Certifico que o capital da sociedade foi reforçado com a quantia
de 602 410$, tendo sido parcialmente alterado o contrato.

O artigo 4.º passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente já realizado em dinheiro é de
5000 euros e representa-se por três quotas, sendo uma de
2750,00 euros da sócia Maria Júlia de Almeida Marcelino e duas
quotas iguais de 1125,00 euros, uma de cada um dos sócios, Sér-
gio Marcelino Carreira e André Marcelino Carreira.

Foi depositado o texto completo e actualizado do contrato.

Está conforme.

11 de Abril de 2002. � A Conservadora, Ana Maria Gomes
Sousa. 1000061119

CRISBELA � CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 99/
890602; identificação de pessoa colectiva n.º 502170000; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 26/020328.

Certifico que o capital da sociedade foi reforçado com a quantia
de 602 410$, tendo sido parcialmente alterado o contrato.

O artigo 4.º passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000,00 euros, sendo 2500,00 euros da sócia Cremilde de Jesus
Feliciano da Silva e 2500,00 euros do sócio Rui Alfredo da Silva.

Foi depositado o texto completo e actualizado do contrato.

Está conforme.

11 de Abril de 2002. � A Conservadora, Ana Maria Gomes
Sousa. 1000061124

FERNANDO DE OLIVEIRA LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 148/
891120; identificação de pessoa colectiva n.º 500643644; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 25/020328.

Certifico que o capital da sociedade foi reforçado com a quantia
de 602 410$, tendo sido parcialmente alterado o contrato.

O artigo 4.º passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000,00 euros e representa-se por duas quotas iguais de 2500,00 euros
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cada, pertencentes aos sócios Fernando de Oliveira Lopes e Lisete
Marcelino Ferreira Pereira.

Foi depositado o texto completo e actualizado do contrato.

Está conforme.

11 de Abril de 2002. � A Conservadora, Ana Maria Gomes
Sousa. 1000061126

CALDAS DA RAINHA

GOLDENBIT � INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrí-
cula n.º 3264; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
020220.

Certifico que entre:
Carlos Manuel da Piedade Pessoa e mulher Alcina Maria Ferreira

das Neves Pessoa, casados na comunhão de adquiridos, foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato cons-
tante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma GOLDENBIT � Informá-
tica, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Almada Negreiros,
4, rés-do-chão, direito, em Caldas da Rainha, freguesia de Nossa
Senhora do Pópulo, concelho de Caldas da Rainha.

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 comercialização, importação,
exportação e representação de produtos e equipamentos informá-
ticos. Prestação de serviços nas mesmas áreas.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente rea-
lizado 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 a sócios ou a não sócios,
a nomear em assembleia geral, com ou sem remuneração, confor-
me aí for deliberado.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Carlos Manuel da
Piedade Pessoa.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu, em sociedade regula-
das 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 se-
guida se defere aos sócios não cedentes.

Foi conferida e está conforme.

2 de Abril de 2002. � O Ajudante, Manuel Joaquim Fernandes
Ferreira. 1000061969

FIGUEIRÓ DOS VINHOS

SOCIEDADE AGRÍCOLA QUINTA DO MOUCHÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Figueiró dos Vinhos. Ma-
trícula n.º 383/940812; inscrição n.º 7; número e data da apresen-
tação: 3/20020328.

Certifico que foi alterado o contrato de sociedade em epígrafe,
tendo o artigo alterado ficado com a seguinte redacção:

3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos
demais valores constantes da escrituração é de 5000 euros, e encon-
tra-se dividido nas seguintes quotas: uma de 2000 euros pertencente
ao sócio Manuel Alberto das Neves e três quotas iguais de
1000 euros cada, pertencentes uma à sócia Graziela Alves dos San-
tos, e outra ao sócio Jorge Alberto dos Santos David das Neves, e
outra pertencente à sócia Antonina Augusta Santos das Neves.

2 � A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplemen-
tares de capital até 1 250 000 euros, e os sócios podem fazer à so-
ciedade os suprimentos de que ela carecer para desenvolvimento dos
negócios sociais.

3 � A assembleia geral que deliberar sobre as matérias que ante-
cede, fixará as condições daquelas prestações e destes suprimentos.

O texto actualizado do contrato alterado, na redacção actualiza-
da, ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

11 de Abril de 2002. � O Conservador, António Agostinho
Fernandes de Sá. 1000061113

LEIRIA

RANCHO FOLCLÓRICO DA COSTA, L.DA

Sede: Costa de Cima, Maceira, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 19/20010917;
identificação de pessoa colectiva n.º 501505237; inscrição n.º 1 e ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 47 e 48/20010917.

Certifico que foi constituída a associação em epígrafe, cujo con-
trato e os designados órgãos sociais, são:

Direcção: presidente � Diamantino Ferreira Gomes, casado; vice-
presidente: Emídio da Fonseca Ribeiro, casado; secretário: António
Inácio Matias, casado; tesoureira: Marta Susana Venceslau Ferreira,
solteira, maior; 1.ª vogal: Maria Manuela Ferreira Gomes Lopes,
casada.

Conselho fiscal: presidente � António Lopes Afonso, casado;
secretária: Maria Fernanda dos Santos Carreira Fonseca, casada;
relator: Júlia do Rosário Dinis Carreira, casada.

Data da deliberação: 23 de Março de 2000.

Estatutos da associação

ARTIGO 1.º

Sob a designação Rancho Folclórico da Costa é criada por tem-
po indeterminado uma associação com sede na Rua Principal, 3, no
lugar da Costa de Cima, freguesia de Maceira, concelho de Leiria.

ARTIGO 2.º

O Rancho Folclórico da Costa tem por fim a promoção folclóri-
ca, cultural, recreativa e desportiva dos seus associados.

ARTIGO 3.º

1 � Haverá as seguintes categorias de sócios: efectivos, hono-
rários e beneméritos.

2 � A definição destas categorias de sócios, as condições da sua
admissão, saída e exclusão, e os direitos e obrigações dos mesmos
serão dos que venham estabelecidos no regulamento geral interno
da associação pela assembleia geral.

3 � Só os sócios efectivos, no pleno gozo dos seus direitos, têm
direito de voto nas assembleias gerais e poderão ser eleitos para os
cargos titulares dos órgãos da associação.

4 � Os sócios efectivos são obrigados ao pagamento de uma
quota mensal a fixar pela assembleia geral.

ARTIGO 4.º

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

ARTIGO 5.º

A competência e forma de funcionamento da assembleia geral são
prescritas nas disposições legais aplicáveis, nomeadamente dos ar-
tigos 170.º a 179.º do Código Civil.
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§ único. A mesa da assembleia geral é composta por três asso-
ciados, competindo-lhe convocar e dirigir e redigir as actas dos tra-
balhos das assembleias gerais.

ARTIGO 6.º

A direcção é composta por cinco associados e compete-lhe a
gerência, social, administrativa, financeira e disciplina, devendo
reunir semanalmente ou com outra periodicidade que se entenda por
conveniente.

ARTIGO 7.º

O conselho fiscal é composto por três associados e compete-lhe
fiscalizar os actos administrativos e financeiros da direcção, verifi-
car as suas contas e relatórios e dar parecer sobre os actos que
impliquem aumento de despesa ou diminuição de receitas sociais.

O concelho fiscal reunirá ao menos uma vez em cada trimestre
ou com outra periodicidade de que se entenda por conveniente.

ARTIGO 8.º

No que estes estatutos sejam omissos rege o regulamento geral
interno cuja aprovação e alteração são da competência da
assembleia geral.

Está conforme o original.

17 de Dezembro de 2001. � O Ajudante, Graça Maria Cardo-
so Carreira. 1000025114

FARFÁTIMA � ARTIGOS RELIGIOSOS E REGIONAIS, L.DA

Sede: Valada, Santa Catarina da Serra

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 2589/
880615; identificação de pessoa colectiva n.º 501993010; núme-
ro e data da apresentação: D-366/010620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao
exercício de 2000.

21 de Novembro de 2001. � A Conservadora, Diná César de
Bastos. 3000047183

IMOLOUSAN � SOCIEDADE PROMOTORA DE IMÓVEIS, L.DA

Sede: Edifício Torre Brasil, escritório 711 e 712, 7.º,
Rua da Comissão da Iniciativa, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 6313/
990305; identificação de pessoa colectiva n.º 503133639; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 21/20010824.

Certifico que foi reforçado o capital social e alterado o objecto,
pelo que o artigo 2.º e artigo 4.º do contrato, passam a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a realização de investimentos no
sector imobiliário, administração de imóveis próprios ou alheios,
nomeadamente a compra de imóveis para revenda, urbanização,
promoção de imóveis próprios ou alheios, receber rendas e dar
quitação, administrar condomínios e prestar consultadoria a projec-
tos imobiliários alheios.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 100 000 euros,
equivalente a 20 048 200$ e corresponde à soma das seguintes
quotas: uma de 9975,96 euros, equivalente a 2 000 000$ outra de
20 024,04 euros, equivalente a 4 014 460$, ambas pertencentes ao
sócio Vasco Manuel de Mascarenhas Mexia Santos, sendo esta bem
próprio seu e aquele bem comum do seu ex-casal com Ana Maria
da Cunha Lucas Larisch Mexia Santos; uma de 30 000 euros, equi-
valente a 6 014 460$, pertencente ao sócio João José Mascarenhas
Mexia Santos; e quatro de 10 000 euros cada, equivalente a
2 004 020$ cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios
Gonçalo Maria Lucas Larisch Mexia Santos, João Frederico Feijão
Monteiro Mexia Santos, Lourenço Jorge Feijão Monteiro

Mascarenhas Mexia Santos e António Maria Lucas Larisch Mexia
Santos.

O pacto actualizado ficou arquivado na pasta respectiva.

Conferida, e está conforme.

29 de Janeiro de 2002. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso
Carreira. 1000040442

MARINHA GRANDE

H. S. � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marinha Grande. Matrícula
n.º 1231; identificação de pessoa colectiva n.º 503244783; inscri-
ção n.º 5 e inscrição n.º 6; números e datas das apresentações: 4/
20011106 e 16/20011203.

Certifico que foi aumentado o capital para 1 002 410$ e feita a
redenominação do capital social, tendo em consequência sido alte-
rado o artigo 3.º do contrato que fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

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 cada e pertencente uma a cada um dos sócios José
António da Silva Ferreira Ribeiro e Susana Maria da Silva Ferreira
Ribeiro.

Mais certifico que, Fernanda Maria Silva Ferreira Ribeiro, foi
designada gerente, em 31 de Janeiro de 2000.

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

Conferido, está conforme.

25 de Março de 2002. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 1000061116

MG � RÁDIO E COMUNICAÇÃO DA MARINHA GRANDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marinha Grande. Matrícula
n.º 2222; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/
20020320.

Certifico que entre R. C. M. G. � Rádio Clube Marinhense �
Cooperativa de Radiodifusão e Divulgação Cultural da Marinha
Grande, C. R. L., com sede na Rua de 25 de Abril, 11, Marinha
Grande; Telmo Ferreira Neto, casado com Cinira Fernandes de Sá
Ferreira Neto, na comunhão de adquiridos, residente na Rua da
Benta, 24, Marinha Grande; e Artur Inácio Cadime, casado com
Lídia do Rosário Salgueiro de Matos Cadime, na comunhão geral,
residente na Rua das Portas Verdes, 22, Marinha Grande, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo contrato constan-
te das cláusulas seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma MG � Rádio e Comunicação da
Marinha Grande, L.da, e terá a sua sede social na Rua do 25 de
Abril, 11, na cidade, freguesia e concelho de Marinha Grande.

2.º

A gerência poderá deslocar livremente a sede social dentro do
concelho da Marinha Grande e bem assim criar sucursais, filiais,
agências ou outras formas locais de representação, no território
nacional ou estrangeiro.

3.º

A sociedade tem por objecto social a realização de actividades
de radiodifusão, publicidade e comunicação.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em três quotas, sendo:

a) Uma quota de 4800 euros, pertencente à sócia RCMG � Rá-
dio Clube Marinhense � Cooperativa de Radiodifusão e Divulga-
ção Cultural da Marinha Grande, C. R .L.;
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b) Uma quota de 100 euros, pertencente a Telmo Ferreira Neto; e
c) Uma quota de 100 euros, pertencente a Artur Inácio Cadime.

5.º

1 � Poderão ser exigidas, por deliberação unânime de todos os
sócios que participam no capital social, prestações suplementares
de capital até ao montante global do décuplo do capital social.

2 � Poderá qualquer sócio fazer à sociedade os suprimentos que
esta carecer, nos termos e condições a estabelecer em assembleia
geral e nos respectivos contratos de suprimento.

6.º

1 � A gerência da sociedade, pertence a quem for designado,
dispensada de caução, com ou sem remuneração, conforme delibe-
ração da assembleia geral, será designada em assembleia geral por
deliberação tomada por maioria de 75% do capital social.

2 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou par-
cialmente, em participação nos lucros da sociedade, podendo a
assembleia  geral estabelecer outras formas de remuneração bem
como fixar os respectivos limites.

3 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos são necessárias as assinaturas conjuntas de, pelo menos, dois
gerentes.

4 � No cumprimento dos poderes normais da sua competência,
a gerência poderá praticar os seguintes actos, para o que fica des-
de já autorizada:

a) Comprar, trocar, vender ou alugar quaisquer bens móveis,
incluindo automóveis;

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

zar operações de crédito permitidas por lei, prestando as garantias
exigidas.

5 � É expressamente vedado aos gerentes obrigar a sociedade
em actos e contratos estranhos aos negócios sociais, tais como
fianças, abonações, letras de favor e outros semelhantes, salvo
se existir justificado interesse próprio da sociedade ou se se tratar
de negócio de sociedade em relação de domínio ou de grupo, ca-
bendo sempre à assembleia geral deliberar sobre prestação de ga-
rantias reais ou pessoais a dívidas de outras entidades.

6 � A gerência poderá nomear mandatários ou procuradores da
sociedade para a prática de determinados actos ou categorias de
actos, dando tais poderes através de procuração.

7.º

A cessão de quotas entre sócios é livre e a cessão a estranhos
carece de consentimento da sociedade, tendo neste caso, os sócios
não cedentes em primeiro lugar e a sociedade em segundo, o di-
reito de preferência.

8.º

A sociedade poderá participar por qualquer forma no capital de
outras sociedades, em sociedades reguladas por leis especiais, em
agrupamentos complementares de empresas e ainda criar ou
comparticipar na criação de novas empresas, mesmo que o objecto
destas sociedades coincida ou não, no todo ou em parte, com o
objecto da mesma.

9.º

A sociedade não se dissolve com a morte ou interdição de qual-
quer sócio, prosseguindo com os herdeiros do sócio falecido ou com
o representante do sócio interdito, podendo no entanto, e nesta
eventualidade, a sociedade deliberar a amortização da respectiva
quota, adquiri-la ou fazê-la adquirir por terceiro, sendo a respecti-
va contrapartida calculada nos termos constantes do n.º 2 da cláu-
sula 10.ª

10.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota, adquiri-la ou
fazê-la adquirir por terceiro, por acordo dos sócios e consentimen-
to do respectivo titular e, ainda, compulsivamente, quando ocorre-
rem os seguintes factos:

a) Falência do sócio titular;
b) Penhora, arresto ou arrolamento e quando por qualquer moti-

vo tenha de proceder-se à sua apreensão, arrematação, adjudicação,
venda em processo judicial, administrativo ou fiscal, ou objecto de
qualquer outra providência judicial;

c) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.
2 � A amortização prevista na presente cláusula será feita pelo

valor de liquidação da quota determinado nos termos do artigo 235.º

do Código das Sociedades Comerciais e poderá a quota amortiza-
da figurar no balanço como quota amortizada, podendo posterior-
mente e por deliberação dos sócios, em vez de quota amortizada,
sejam criadas uma ou mais quotas destinadas a serem alienadas a
um ou alguns sócios ou a terceiros.

11.º

1 � A sociedade poderá excluir qualquer sócio que, pelo seu
comportamento, contribua para o desprestígio da sociedade e que,
igualmente com o seu comportamento desleal ou gravemente
perturbador do funcionamento da sociedade, lhe tenha causado ou
possa vir a causar-lhe prejuízos.

2 � Poderá ainda a sociedade, por deliberação dos demais só-
cios, excluir sócio que tenha instaurado acção judicial contra a so-
ciedade e que afinal, não obtenha ganho de causa.

3 � No caso de exclusão de sócio com fundamento nos núme-
ros anteriores, a amortização da quota será feita no máximo, pelo
respectivo valor nominal.

12.º

A sociedade poderá iniciar imediatamente a sua actividade, fican-
do a gerência desde já autorizada, a levantar o capital depositado
para fazer face às despesas de constituição, registo, aquisição de
quaisquer bens ou equipamentos e instalações da sociedade, poden-
do para o efeito celebrar quaisquer negócios jurídicos, assumindo
a sociedade todos os actos praticados pela gerência logo que defi-
nitivamente matriculada.

Conferido, está conforme.

4 de Abril de 2002. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 1000061136

MATOSPLÁS � INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Marinha Grande. Matrí-
cula n.º 2025; identificação de pessoa colectiva n.º 505256630;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e
data das apresentações: 24 e 25/20020115.

Certifico que, Isabel Margarida Domingues Pedro Matos Teixeira,
Dina Paula Domingues Pedro Matos e Arnaldo Domingues Matos,
foram exonerados das funções de administradores, por renúncia, em
3 de Janeiro de 2002.

Mais certifico que foram designados os membros do conselho de
administração:

Pela parte A: presidente e delegado � Joaquim Domingues Ma-
tos; vogal � Dina Paula Domingues Pedro Matos.

Pela parte B: vogal � Isabel Margarida Domingues Pedro Ma-
tos Teixeira.

Prazo: até final do mandato iniciado em 15 de Março de 2001.
Data: 3 de Janeiro de 2002.

Conferido, está conforme.

25 de Março de 2002. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 1000061133

JORGE ALEXANDRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marinha Grande. Matrícula
n.º 1670; identificação de pessoa colectiva n.º 504204912; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 13/20011213.

Certifico que foi aumentado o capital para 1 002 410$ e feito o
reforço e alteração da denominação do capital social, tendo em
consequência sido alterado o artigo 4.º do contrato que fica com a
seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos di-
versos valores da escrita, é de €  5000 que corresponde à soma de
duas quotas iguais de € 2500, uma de cada um dos sócios Jorge
dos Santos Alexandre e Marília Gomes de Sousa.

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

Conferido, está conforme.

28 de Março de 2002. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 1000061130
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PLIMAT � PLÁSTICOS INDUSTRIAIS MATOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Marinha Grande. Matrícula
n.º 343; identificação de pessoa colectiva n.º 500777446; inscri-
ção n.º 14; número e data da apresentação: 23/20020115.

Certifico que foram designados os órgãos sociais para o
quadriénio de 2002-2005:

Conselho de administração: presidente e delegado � Joaquim
Domingues Matos; vogais � Luís Miguel Domingues Pedro Ma-
tos e Isabel Margarida Domingues Pedro Matos Teixeira.

Conselho fiscal: presidente � Luís Filipe Vicente Pinto; Dina
Paula Domingues Pedro Matos e António José Agostinho Marques
Franco, em 3 de Janeiro de 2002.

Conferido, está conforme.

25 de Março de 2002. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 1000061127

VIPEX � COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Marinha Grande. Matrícula
n.º 1502; identificação de pessoa colectiva n.º 503087599; data da
apresentação: 20020320.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva dos documen-
tos de prestação de contas relativas aos exercícios de 1999 e 2000.

Conferido, está conforme.

20 de Março de 2002. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 1000061123

PLIMEX � PLÁSTICOS INDUSTRIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Marinha Grande. Matrícula
n.º 1804; identificação de pessoa colectiva n.º 504313819;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e
data das apresentações: 21 e 22/20020115.

Certifico que, Joaquim Domingues Matos, Dina Paula Domingues
Pedro Matos, Arnaldo Pedro Rodrigues Matos e Arnaldo Domin-
gues Matos, foram exonerados das funções de administradores, por
renúncia, em 3 de Maio de 2002.

Mais certifico que foram designados membros do conselho de
administração:

Pela parte A: presidente e delegado � Joaquim Domingues Ma-
tos; e pela parte B: vogal: Dina Paula Domingues Pedro Matos.

Prazo: até final do mandato iniciado em 14 de Junho de 1999.
Data: 3 de Janeiro de 2001.

Conferido, está conforme.

25 de Março de 2002. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 1000062231

SOCIEDADE TÊXTIL DE BAIONA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Marinha Grande. Matrícula
n.º 2202; identificação de pessoa colectiva n.º 500268924; inscri-
ção n.º 39 e inscrição n.º 40; números e data das apresen-
tações: 6 e 7/20011214.

Certifico que, a sociedade mudou a sede para a Avenida da Li-
berdade, 155, 5.º, B, Marinha Grande, tendo sido alterado o arti-
go 1.º, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Sociedade Têxtil de Baiona, S. A.,
com sede na Avenida da Liberdade, 155, 5.º, B, freguesia e conce-
lho de Marinha Grande.

Mais certifico que foram designados os membros do conselho de
administração para o biénio de 2001 e 2002.

Designados: presidente � João Augusto Rodrigues Vieira de
Carvalho; vogais: Paulo Xavier Gomes da Fonseca e Júlio António
Correia da Silva Marques.

Data: 10 de Dezembro de 2001.

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

Conferido, está conforme.

31 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 1000062230

MARIMBAL � EMBALAGENS DA MARINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marinha Grande. Matrícula
n.º 763; identificação de pessoa colectiva n.º 501943501;
averbamento n.º 1, averbamento n.º 2 e averbamento n.º 3 à ins-
crição n.º 1; números e data das apresentações: 8 e 10/20011203.

Certifico que foi deslocada a sede para a Zona Industrial de Casal
da Lebre, Rua da Finlândia, lote 48-A, Marinha Grande.

Certifico ainda que, António Granjo de Sousa foi exonerado das
funções de gerente, por renúncia, em 26 de Abril de 2001.

Mais certifico que, Joaquim Manuel Gomes foi exonerado das
funções de gerente, por morte, em 8 de Agosto de 1999.

Conferido, está conforme.

25 de Março de 2002. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 1000060495

NAZARÉ

CONSTRUÇÕES QUITÉRIA SANTOS
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 508;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20020104.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Construções Quitéria Santos � So-
ciedade Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Praça de Vasco da
Gama, 1, rés-do-chão, sítio, na freguesia e concelho da Nazaré.

§ único. A Sociedade, por simples deliberação da gerência, po-
derá deslocar a sede social para outro local dentro do mesmo conce-
lho ou para concelho limítrofe, bem como poderá criar sucursais,
filiais, agências ou outras formas locais de representação em qual-
quer ponto do país e estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A Sociedade tem por objecto a execução de trabalhos de cons-
trução civil e a compra e venda e revenda de propriedades.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente a ele sócio Joaquim Maria Quitéria dos Santos.

ARTIGO 4.º

O sócio poderá decidir efectuar prestações suplementares até ao
montante global correspondente ao décuplo do capital social.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da Sociedade, com ou sem remuneração, ficará
a cargo dele sócio, Joaquim Maria Quitéria dos Santos, desde já
nomeado gerente ou de pessoas estranhas à Sociedade que venham
a ser por ele designadas.

2 � Para obrigar a Sociedade em todos os seus actos e contra-
tos, 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, qual-
quer que seja a sua natureza ou objecto, bem como no capital de
sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos comple-
mentares de empresas e desde que em sociedades por quotas não
fique na situação de única sócio dessa sociedade.
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ARTIGO 7.º

Fica o sócio autorizado a celebrar com a Sociedade negócios
jurídicos que sirvam á prossecução do objecto social.

Disposição transitória

A Sociedade poderá iniciar imediatamente a sua actividade, fi-
cando desde já o gerente, autorizado a adquirir quaisquer equipa-
mentos e veículos automóveis, incluindo por contratos leasing, e
tomar de arrendamento imóveis necessários à prossecução dos fins
sociais, mesmo antes do seu registo definitivo e a levantar o capi-
tal social depositado, a fim de custear as despesas de constituição
e registo de Sociedade, a aquisição de equipamento e instalação da
sede social, despesas estas que a Sociedade assume, logo que defi-
nitivamente matriculada.

O outorgante não é sócio de qualquer outra sociedade unipessoal.

13 de Fevereiro de 2002. � A Conservadora, Susana Maria
Marques Tomás. 1000060774

ÓBIDOS

FRUTA J. B. R. � IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO
E COMÉRCIO DE FRUTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Óbidos. Matrícula n.º 224;
identificação de pessoa colectiva n.º 503649368; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 2/20020320.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe foi reforçado
o capital social com a quantia de 5 614 460$, em dinheiro, realiza-
do pela sócia Maria Amélia Rodrigues dos Santos, com 3 809 640$;
pelo sócio José António Bebiano Rodrigues, com a quantia de
802 410$; e pela entrada de um novo sócio Ricardo Jorge Bebiano
Rodrigues, solteiro, maior, com uma quota de 1 002 410$, tendo
sido alterado o artigo 3.º do pacto social, o qual passa a ter a se-
guinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 30 000 euros, di-
vidido em três quotas: sendo uma de 20 000 euros, da sócia Maria
Amélia Rodrigues dos Santos; e duas de 5000 euros cada, uma de
cada sócio, José António Bebiano Rodrigues e Ricardo Jorge
Bebiano Rodrigues.

O texto actualizado do contrato de sociedade, encontra-se depo-
sitado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

8 de Abril de 2002. � A Ajudante, Ana Paula Lourenço Afon-
so de Moura Mendes. 1000061884

SUPERMOLA CALDENSE � MOLAS PARA VEÍCULOS
AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Óbidos. Matrícula n.º 203;
identificação de pessoa colectiva n.º 500702918; inscrição n.º 11;
número e data da apresentação: 3/20020319.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi reforçado
o capital social com a quantia de 602 410$, em dinheiro, subscrito
por ambos os sócios, na proporção das respectivas quotas e em
reforço das mesmas, tendo sido alterado o artigo 4.º do pacto so-
cial, o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de uma quota de 4375 euros, do
sócio Joaquim Manuel Silva dos Santos e uma quota de 625 euros,
da sócia Joaquina Maria Correia Pombo.

O texto actualizado do contrato de sociedade, encontra-se depo-
sitado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

8 de Abril de 2002. � A Ajudante, Ana Paula Lourenço Afon-
so de Moura Mendes. 1000061816

FRUTÓBIDOS � LICORES E TRANSFORMAÇÃO
DE FRUTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Óbidos. Matrícula n.º 73;
identificação de pessoa colectiva n.º 501946268; averbamento
n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20020318.

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

A sede localiza-se na Rua dos Arrabaldes, 20, no lugar e fregue-
sia de Amoreira, concelho de Óbidos.

O texto actualizado do contrato de sociedade, encontra-se depo-
sitado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

8 de Abril de 2002. � A Ajudante, Ana Paula Lourenço Afon-
so de Moura Mendes. 1000061814

JOSÉ CARDITA � CONSULTADORIA INTERNACIONAL
DE SEGURANÇA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Óbidos. Matrícula n.º 432;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20020321.

Certifico que, José Henrique Cameira Soares Cardita, casado com
Maria Manuela Fernandes Beja Manaças Cameira Cardita, na co-
munhão de adquiridos, constituiu uma sociedade unipessoal, a qual
se rege pelo pacto constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma José Cardita � Consultadoria
Internacional de Segurança, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Casa da Mina de Água,
Poupeira, 2510-321 A-dos-Negros, freguesia de A-dos-Negros, con-
celho de Óbidos.

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 seu objecto consiste em prestação de serviços de consultadoria de
investigação e segurança.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, ao qual corresponde uma quota pertencente ao único
sócio José Henrique Soares Cardita.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência, remunerada ou não, dependerá da decisão do
sócio único, e a sociedade pode nomear um ou mais gerentes, fi-
cando desde já nomeado gerente, o único sócio José Henrique
Cameira Soares Cardita.

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

ARTIGO 5.º

O sócio único fica desde já autorizado a celebrar negócios jurí-
dicos com a sociedade que representa, se os mesmos servirem para
a prossecução do objecto da mesma.

ARTIGO 6.º

O sócio único pode efectuar prestações suplementares de capital
até ao montante da sua quota.

Conferida, está conforme.

10 de Abril de 2002. � A Ajudante, Ana Paula Lourenço Afon-
so de Moura Mendes. 1000061811

PEDRÓGÃO GRANDE

CONSTRUÇÕES MATRIVESTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pedrógão Grande. Matrícula
n.º 187; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20020308.
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Certifico que entre Fernando Cardoso dos Santos, casado com
Maria Lídia Jesus Marçal Santos, no regime da comunhão de ad-
quiridos; Manuel Alberto das Neves, casado com Graziela Alves dos
Santos, no regime da comunhão geral; e João Manuel Quevedo Lou-
renço dos Santos, casado com Maria Amélia Leitão Oliveira Pereira
dos Santos, no regime da comunhão de adquiridos, foi constituída a
sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

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

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Castelo Velho, sem
número de política, vila, freguesia e concelho de Pedrógão Grande.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social
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 construção civil, compra e
venda de bens imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
75 000 euros, e corresponde à soma de três quotas iguais, dos va-
lores nominais de 25 000 euros cada, pertencentes uma a cada um
dos sócios Fernando Cardoso dos Santos, Manuel Alberto das Ne-
ves e João Manuel Quevedo Lourenço dos Santos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado, ficará a cargo de sócios ou não sócios que vie-
rem a ser designados em assembleia geral, ficando desde já nomea-
dos gerentes todos os sócios.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quan-
do esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for in-
cluídas 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.

ARTIGO 9.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual a 30 vezes o 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 o original.

13 de Março de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fáti-
ma da Conceição Fernandes. 1000061935

AUTO STOP 98, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pedrógão Grande. Matrícula
n.º 145; identificação de pessoa colectiva n.º 504208977; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 4/20011228.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de alteração parcial do contrato, com aumento e
redenominação do capital social, tendo sido alterado o artigo 3.º, o
qual fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado já, é de 5000 euros e
corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros, perten-
centes uma a cada um dos sócios.

Está conforme o original.

28 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria de
Fátima da Conceição Fernandes. 1000061749

AGÊNCIA FUNERÁRIA CARLOS NUNES,
HERDEIRO DE MANUEL NUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pedrógão Grande. Matrícula
n.º 185; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20020109.

Certifico que entre Carlos Manuel Silva Nunes e mulher, Maria
Zulmira Luiz Nunes, casados na comunhão geral; Pedro Manuel
Luís Silva Nunes, casado com Sandra Maria Pedro Simões Palheira,
na comunhão de adquiridos; e Mafalda Sofia Luís Silva Nunes,
solteira, maior, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege  pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Agência Funerária Carlos Nunes,
Herdeiro de Manuel Nunes, L.da, e tem a sua sede no Largo da
Devesa, na vila, freguesia e concelho de Pedrógão Grande e pode
ser deslocada para outro local, nos termos do n.º 2 do artigo 12.º do
Código das Sociedades Comerciais.

2.º

O objecto da sociedade consiste na agência funerária, compreen-
dendo a prestação de serviços relativos à organização e realização
de funerais, transportes de cadáveres para exéquias fúnebres,
inumação, cremação ou expatriamento e transladação de restos
mortais já inumados como actividades acessórias a obtenção da
documentação necessária à prestação dos serviços referidos ante-
riormente, venda ao público de artigos funerários e religiosos, alu-
guer ou cedência a outras agências funerárias de veículos destina-
dos à realização de funerais e ornamentação, armação e decoração
de actos festivos e religiosos.

3.º

O capital social é de 5000 euros (equivalente a 1 002 410$), in-
tegralmente realizado em dinheiro e corresponde à soma de quatro
quotas: duas no valor nominal cada uma de 1000 euros, pertencen-
tes a cada um dos sócios Carlos Manuel Silva Nunes e Maria
Zulmira Luiz Nunes; e duas no valor nominal cada uma de
1500 euros, pertencente a cada um dos sócios Pedro Manuel Luís
Silva Nunes e Mafalda Sofia Luís Silva Nunes.

4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução, fica a cargo de
todos os sócios, desde já nomeados gerentes e bastando a assina-
tura do gerente Carlos Manuel Silva Nunes ou Maria Zulmira Luiz
Nunes ou conjuntamente as assinaturas dos gerentes Pedro Ma-
nuel Luís Silva Nunes e Mafalda Sofia Luís Silva Nunes para obri-
gar a sociedade.

5.º

A cessão de quotas entre os sócios é livre, a cessão a estranhos
carece do consentimento dos restantes sócios e da sociedade, ten-
do a esta o direito de preferência em primeiro lugar e aqueles em
segundo.

6.º

Qualquer sócio poderá celebrar contratos de suprimentos com a
sociedade, nos termos legais e nas condições a acordar pelos só-
cios em assembleia geral.

7.º

Qualquer sócio poderá fazer prestações suplementares à sociedade
até 10 vezes o valor do capital social.
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8.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de carta regis-
tada com a antecedência mínima de 15 dias.

9.º

Todas as despesas com a constituição da presente sociedade,
designadamente as desta escritura, registos e despesas inerentes,
bem como a aquisição de equipamento necessário à sua instalação
são da responsabilidade da sociedade, pelo que ficam os gerentes
autorizados a movimentar o capital social.

Está conforme o original.

17 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fáti-
ma da Conceição Fernandes. 1000061746

A. ANTUNES DA FONSECA & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pedrógão Grande. Matrícula
n.º 18; identificação de pessoa colectiva n.º 500564434; inscrição
n.º 12; número e data da apresentação: 2/20011226.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de alteração parcial do contrato, com reforço e
redenominação de capital social, tendo sido alterado o artigo 3.º, o
qual fica com a seguinte nova redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 50 000 euros, di-
vidido em quatro quotas: duas quotas de cada sócio, cada uma de
12 500 euros, pertencentes aos sócios Rui Manuel Marques da Fon-
seca e Agostinho Marques da Fonseca.

Ficou depositado o texto completo e actualizado do contrato, na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

22 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fáti-
ma da Conceição Fernandes. 1000061741

FERNANDES PEREIRA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pedrógão Grande. Matrícula
n.º 94; identificação de pessoa colectiva n.º 503129569; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 6/20011227.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de alteração parcial do contrato, com reforço e
redenominação de capital social, tendo sido alterado o artigo 3.º, o
qual fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em seis quotas, divididas da seguinte
forma: quatro iguais, no valor nominal de 1000 euros cada, perten-
centes uma a cada um dos sócios José Fernandes Marques, Etelvina
Pereira Moreira, Maria Pilar Fernandes Pereira e Nuno Pedro Pe-
reira Fernandes Marques; e duas quotas pertencentes a Luís Paulo
Pereira Fernandes, uma de 997,60 euros, como bem próprio e ou-
tra no valor nominal de 2,40 euros, como bem comum com a sua
esposa.

Ficou depositado o texto completo e actualizado do contrato, na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

24 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fáti-
ma da Conceição Fernandes. 1000061736

SUPER MERCADO PEDROGUENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pedrógão Grande. Matrícula
n.º 38; identificação de pessoa colectiva n.º 502344180; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 7/20011227.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de alteração parcial do contrato, com reforço e
redenominação de capital social, tendo sido alterado o artigo 3.º, o
qual fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, totalmente realizado, sendo o
mesmo dividido em duas quotas: uma de 2750 euros, pertencente ao
sócio Arnaldo Vicente Simões Pedroso; e outra de 2250 euros, per-
tencente ao sócio António Júlio Mendes da Silva.

Ficou depositado o texto completo e actualizado do contrato, na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

24 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fáti-
ma da Conceição Fernandes. 1000061730

PEDRÓGÃO, CIMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pedrógão Grande. Matrícula
n.º 148; identificação de pessoa colectiva n.º 504222864; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 7/20011228.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de alteração parcial do contrato, com reforço e
redenominação de capital social, tendo sido alterado o artigo 3.º, o
qual fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, e corresponde à soma de duas quotas, cada uma no
valor nominal de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos só-
cios Pedro Miguel Ramos Ferreira e Celeste Fernandes Ramos.

Ficou depositado o texto completo e actualizado do contrato, na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

30 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fáti-
ma da Conceição Fernandes. 1000061727

TDM � TURISMO E DESPORTOS MOTORIZADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pedrógão Grande. Matrícula
n.º 159; identificação de pessoa colectiva n.º 504763890; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 1/20020125.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de nomeação de gerente de Filipe Patrício Francisco
David, solteiro, maior, por deliberação de 22 de Julho de 1999.

Conferida, está conforme.

14 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de
Fátima da Conceição Fernandes. 1000061724

SELOPNEUS � SOCIEDADE COMERCIAL DE PNEUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pedrógão Grande. Matrícula
n.º 144; identificação de pessoa colectiva n.º 503777064; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 5/20020208.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de alteração parcial do contrato, com aumento e
redenominação de capital, nomeadamente quanto ao artigo 3.º, o
qual fica com a seguinte nova redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 25 000 euros, integralmente realizado em
dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: cada uma no valor
nominal de 12 500 euros e cada uma pertencente a seu sócio.

Conferida, está conforme.

8 de Março de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
da Conceição Fernandes. 1000061719
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AZIMUTE XXI � SISTEMAS DE INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pedrógão Grande. Matrícula
n.º 124; identificação de pessoa colectiva n.º 503816981; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 3/20020221.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de alteração parcial do contrato, nomeadamente quanto ao
artigo 3.º, o qual fica com a seguinte nova redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais, de va-
lor nominal de 12 500 euros, pertencentes uma a cada um dos só-
cios Rui Miguel Pires Veríssimo e Paula Cristina Fernandes Mar-
ques Ferreira.

Conferida, está conforme.

8 de Março de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
da Conceição Fernandes. 1000061716

ALMEIDA & JESUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pedrógão Grande. Matrícula
n.º 136; identificação de pessoa colectiva n.º 503397571; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 4/20020215.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de alteração parcial do contrato, nomeadamente, quanto
ao artigo 3.º, o qual fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e representa-se por duas quotas iguais de 2500 euros,
uma de cada um dos sócios Manuel Carvalho Almeida e Cristina
Nunes Jesus Almeida.

Conferida, está conforme.

8 de Março de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
da Conceição Fernandes. 1000061713

A PETRÓNIA, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pedrógão Grande. Matrícula
n.º 123; identificação de pessoa colectiva n.º 503816973; inscri-
ção n.º 5 e inscrição n.º 8; números e data das apresentações: 2 e
3/20020315.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram
efectuados os registos de cessação de funções de gerente de Carlos
Manuel Matias Jerónimo, por renúncia, de 13 de Fevereiro de
2002 e de alteração parcial do contrato, nomeadamente, quanto aos
artigos 3.º e 5.º n.º 2, os quais ficam com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
37 500 euros e corresponde à soma de quatro quotas: duas no va-
lor nominal de 12 500 euros, pertencendo uma a cada sócio Ma-
nuel Henrique Moreira Pires e Hilário Antunes da Cunha; e duas
de 6250 euros, pertencendo uma a cada um dos referidos sócios.

ARTIGO 5.º

1 � (Mantém-se.)
2 � Para obrigar a sociedade basta a assinatura de um gerente.

Conferida, está conforme o original.

22 de Março de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fáti-
ma da Conceição Fernandes. 1000061699

PENICHE

CONVENTOPEN � IMOBILIÁRIA E CONSTRUÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 1183;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/20020308.

Certifico que entre Luís Alberto de Matos Almeida e mulher,
Maria Amália Mamede Hilário de Matos Almeida, casados na co-
munhão geral de bens; Luís Miguel Mamede de Matos Almeida,
solteiro, maior; e, Luís Fernando Mamede de Matos Almeida e
mulher, Maria Cristina Pires de Carvalho de Lacerda, casados na
comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe
que se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CONVENTOPEN � Imobiliá-
ria e Construção, S. A., tem a sua sede no Largo de Santa Cruz, 1,
freguesia de São Pedro, concelho de Peniche.

2 � A sede social pode ser transferida para qualquer outro lo-
cal dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, mediante
simples deliberação da administração.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a compra e venda de imóveis e
revenda dos adquiridos para o mesmo fim. Construção civil.

CAPÍTULO II

Capital, acções e prestações acessórias

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 50 000 euros, está integralmente reali-
zado em dinheiro, representado por 10 000 acções, do valor nomi-
nal de 5 euros cada uma.

2 � As acções serão nominativos ou ao portador, livremente
convertíveis.

3 � Haverá títulos de 1, 10, 50, 100 ou 1000 acções.
4 � Os títulos de acções, quer provisórios quer definitivos, se-

rão sempre assinados por dois administradores, sendo sempre obri-
gatória a do presidente, podendo ser apostas por chancela, nos ter-
mos legalmente admitidos.

5 � Nas transmissões de acções, os accionistas não transmitentes
gozam de direito de preferência.

6 � A sociedade poderá exigir a todos os accionistas que efec-
tuem prestações acessórias pecuniárias a título gratuito, consoante
o que a assembleia geral deliberar.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá por deliberação da assembleia geral emitir
obrigações e adquirir acções e obrigações próprias, nos termos le-
galmente admitidos.

CAPÍTULO III

Assembleia geral

ARTIGO 5.º

1 � A assembleia geral será constituída por todos os accionis-
tas com direito a voto, que tenham 100 ou mais as acções registadas
no livro de registo de acções da sociedade ou depositadas na sede
social, pelo menos até cinco dias úteis antes do marcado para a
assembleia geral.

2 � A cada 100 acções corresponde um voto, podendo os ac-
cionistas com um número inferior a 100 acções, agrupar-se por forma
a completar esse número, fazendo-se então representar por qualquer um
dos agrupados.

ARTIGO 6.º

A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e um
secretário, de entre os accionistas ou não, eleitos quadrienalmente,
sendo permitida a reeleição.

ARTIGO 7.º

1 � As assembleias gerais, serão convocadas pelo presidente da
mesa, devendo a convocatória ser efectuada nos termos da lei.

2 � A convocação é feita sempre que a lei o determine, o conse-
lho de administração ou o fiscal único o entendam por conveniente.

ARTIGO 8.º

1 � Em primeira convocação, a assembleia geral pode delibe-
rar qualquer que seja o número de accionistas presentes ou repre-
sentados.
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2 � Se a deliberação versar sobre a alteração do contrato de
sociedade, fusão, cisão, transformação, dissolução ou outros assun-
tos para os quais a lei exija maioria qualificada, sem a especificar,
devem estar presentes ou representados accionistas que detenham,
pelo menos, acções correspondentes a dois terços do capital social.
Em segunda convocação, pode deliberar qualquer que seja o número
de accionistas presentes ou representados e o capital por eles re-
presentado.

CAPÍTULO IV

Administração

ARTIGO 9.º

1 � A administração da sociedade, compete a um conselho de
administração, composto por três membros, eleitos quadrienalmente,
sendo permitida a reeleição.

2 � Os administradores prestarão caução no montante fixado por lei.
3 � A caução referida no número anterior poderá ser dispensa-

da pela assembleia geral nos termos legalmente permitidos.

ARTIGO 10.º

Ao conselho de administração competem os mais amplos pode-
res de gestão dos negócios sociais, nomeadamente:

1) Representar a sociedade em juízo e fora dele;
2) Executar as deliberações da assembleia geral que não sejam

contrárias à lei ou ao presente contrato;
3) Nomear procuradores, mesmo estranhos à sociedade, sempre

sem quebra da sua responsabilidade, bem como encarregar quais-
quer pessoas, singulares ou colectivas, do desempenho por conta e
em nome da sociedade de alguma ou algumas das suas actividades;

4) Adquirir e alienar bens e direitos, móveis ou imóveis e onerá-
-los por qualquer forma;

5) Providenciar sobre as faltas e impedimentos dos seus mem-
bros e escolher de entre os accionistas quem deva preencher as
vagas até à primeira assembleia geral que deverá confirmar a no-
meação ou eleger outros;

6) Decidir sobre a participação, sua forma e respectivo quantita-
tivo no capital social de outras empresas, bem como sobre qualquer
forma de representação da sociedade em empresas singulares ou
colectivas, fixando as matérias sobre as quais os representantes
referidos não poderão tomar decisões sem prévia audiência do con-
selho de administração;

7) Atribuir ordenados, vencimentos, gratificações ou quaisquer
outras formas de remuneração ou regalias às pessoas singulares ou
colectivas previstas no n.º 3 do presente artigo;

8) Deliberar sobre assuntos que, nos termos do n.º 6 do presente
artigo, lhe sejam postos pelos representantes da sociedade noutras
empresas.

ARTIGO 11.º

A sociedade obriga-se pela intervenção de dois administradores,
sendo sempre obrigatória a do presidente ou pela intervenção de um
procurador devidamente mandatado pelo conselho de administração.

§ único. Para os actos de mero expediente, a sociedade obriga-
-se com a intervenção de um administrador ou procurador.

Fiscalização
ARTIGO 12.º

1 � A fiscalização dos negócios sociais compete a um fiscal
único.

2 � O fiscal único é eleito em assembleia geral, que elegerá
também um suplente, por um período de quatro anos, podendo ser
reeleito uma ou mais vezes.

3 � O fiscal único e o suplente serão revisores oficiais de con-
tas ou sociedades de revisores oficiais de contas.

CAPÍTULO V

Ano social, resultados e dividendos

ARTIGO 13.º

Os lucros líquidos de cada exercício terão o destino que a
assembleia geral, por simples maioria, deliberar, tendo esta legiti-
midade para deliberar no sentido de não se proceder a qualquer
distribuição de dividendos em determinado exercício, devendo es-
tas deliberações incidir sobre a parte dos resultados remanescentes,
após deduzida a percentagem, legalmente prevista, destinada ao
fundo de reserva legal.

ARTIGO 14.º

A retribuição dos membros dos órgãos sociais serão fixadas em
assembleia geral.

CAPÍTULO VI

Dissolução e liquidação

ARTIGO 15.º

A sociedade dissolve-se nos casos e nos termos previstos na lei.

ARTIGO 16.º

Em todos os casos de dissolução da sociedade, serão os admi-
nistradores em exercício os liquidatários, excepto se a assembleia
geral, por deliberação tomada nos termos da lei, nomear outro ou
outros liquidatários, definindo sempre os seus poderes, remunera-
ções, tempo e forma de liquidação.

Está conforme.

3 de Abril de 2002. � A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
1000062224

GIFAPEN � SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 1182;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/20020308.

Certifico que entre Luís Alberto de Matos Almeida e mulher,
Maria Amália Mamede Hilário de Matos Almeida, casados na co-
munhão geral; Luís Miguel Mamede de Matos Almeida, solteiro,
maior; Luís Fernando Mamede de Matos Almeida e mulher, Maria
Cristina Pires de Carvalho de Lacerda, casados na comunhão de
adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo
contrato constante dos artigos seguintes:

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma GIFAPEN � SGPS, S. A., tem
a sua sede no Largo de Santa Cruz, 1, freguesia de São Pedro,
concelho de Peniche.

2 � A sede social pode ser transferida para qualquer outro lo-
cal dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, mediante
simples deliberação da administração.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a gestão de participações sociais de
outras sociedades, como forma indirecta de exercício de activida-
des económicas.

CAPÍTULO II

Capital, acções e prestações acessórias

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 50 000 euros, está integralmente reali-
zado em dinheiro, representado por 10 000 acções, do valor nomi-
nal de 5 euros cada uma.

2 � As acções serão nominativos ou ao portador, livremente
convertíveis.

3 � Haverá títulos de 1, 10, 50, 100 ou 1000 acções.
4 � Os títulos de acções, quer provisórios quer definitivos, se-

rão sempre assinados por dois administradores, sendo sempre obri-
gatória a do presidente, podendo ser apostas por chancela, nos ter-
mos legalmente admitidos.

5 � Nas transmissões de acções, os accionistas não transmitentes
gozam de direito de preferência.

6 � A sociedade poderá exigir a todos os accionistas que efec-
tuem prestações acessórias pecuniárias a título gratuito, consoante
o que a assembleia geral deliberar.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá por deliberação da assembleia geral emitir
obrigações e adquirir acções e obrigações próprias, nos termos le-
galmente admitidos.
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CAPÍTULO III

Assembleia geral

ARTIGO 5.º

1 � A assembleia geral será constituída por todos os accionis-
tas com direito a voto que tenham 100 ou mais as acções registadas
no livro de registo de acções da sociedade ou depositadas na sede
social, pelo menos até cinco dias úteis antes do marcado para a
assembleia geral.

2 � A cada 100 acções corresponde um voto, podendo os ac-
cionistas com um número inferior a 100 acções, agrupar-se por for-
ma a completar esse número, fazendo-se então representar por qual-
quer um dos agrupados.

ARTIGO 6.º

A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e um
secretário, de entre os accionistas ou não, eleitos quadrienalmente,
sendo permitida a reeleição.

ARTIGO 7.º

1 � As assembleias gerais, serão convocadas pelo presidente da
mesa, devendo a convocatória ser efectuada nos termos da lei.

2 � A convocação é feita sempre que a lei o determine, o con-
selho de administração ou o fiscal único o entendam por conve-
niente.

ARTIGO 8.º

1 � Em primeira convocação, a assembleia geral pode delibe-
rar qualquer que seja o número de accionistas presentes ou repre-
sentados.

2 � Se a deliberação versar sobre a alteração do contrato de
sociedade, fusão, cisão, transformação, dissolução ou outros assun-
tos para os quais a lei exija maioria qualificada, sem a especificar,
devem estar presentes ou representados accionistas que detenham,
pelo menos, acções correspondentes a dois terços do capital social.
Em segunda convocação, pode deliberar qualquer que seja o número
de accionistas presentes ou representados e o capital por eles re-
presentado.

CAPÍTULO IV

Administração

ARTIGO 9.º

1 � A administração da sociedade, compete a um conselho de
administração, composto por três membros, eleitos quadrienalmente,
sendo permitida a reeleição.

2 � Os administradores prestarão caução no montante fixado por lei.
3 � A caução referida no número anterior poderá ser dispensa-

da pela assembleia geral nos termos legalmente permitidos.

ARTIGO 10.º

Ao conselho de administração competem os mais amplos pode-
res de gestão dos negócios sociais, nomeadamente:

1) Representar a sociedade em juízo e fora dele;
2) Executar as deliberações da assembleia geral que não sejam

contrárias à lei ou ao presente contrato;
3) Nomear procuradores, mesmo estranhos à sociedade, sempre

sem quebra da sua responsabilidade, bem como encarregar quais-
quer pessoas, singulares ou colectivas, do desempenho por conta e
em nome da sociedade de alguma ou algumas das suas actividades;

4) Adquirir e alienar bens e direitos, móveis ou imóveis e onerá-
-los por qualquer forma;

5) Providenciar sobre as faltas e impedimentos dos seus mem-
bros e escolher de entre os accionistas quem deva preencher as
vagas até à primeira assembleia geral que deverá confirmar a no-
meação ou eleger outros;

6) Decidir sobre a participação, sua forma e respectivo quantita-
tivo no capital social de outras empresas, bem como sobre qualquer
forma de representação da sociedade em empresas singulares ou
colectivas, fixando as matérias sobre as quais os representantes
referidos não poderão tomar decisões sem prévia audiência do con-
selho de administração;

7) Atribuir ordenados, vencimentos, gratificações ou quaisquer
outras formas de remuneração ou regalias às pessoas singulares ou
colectivas previstas no n.º 3 do presente artigo;

8) Deliberar sobre assuntos que, nos termos do n.º 6 do presente
artigo, lhe sejam postos pelos representantes da sociedade noutras
empresas.

ARTIGO 11.º

A sociedade obriga-se pela intervenção de dois administradores,
sendo sempre obrigatória a do presidente ou pela intervenção de um
procurador devidamente mandatado pelo conselho de administração.

§ único. Para os actos de mero expediente, a sociedade obriga-se
com a intervenção de um administrador ou procurador.

Fiscalização
ARTIGO 12.º

1 � A fiscalização dos negócios sociais compete a um fiscal
único.

2 � O fiscal único é eleito em assembleia geral, que elegerá
também um suplente, por um período de quatro anos, podendo ser
reeleito uma ou mais vezes.

3 � O fiscal único e o suplente serão revisores oficiais de con-
tas ou sociedades de revisores oficiais de contas.

CAPÍTULO V
Ano social, resultados e dividendos

ARTIGO 13.º

Os lucros líquidos de cada exercício terão o destino que a
assembleia geral, por simples maioria, deliberar, tendo esta legiti-
midade para deliberar no sentido de não se proceder a qualquer
distribuição de dividendos em determinado exercício, devendo es-
tas deliberações incidir sobre a parte dos resultados remanescentes,
após deduzida a percentagem, legalmente prevista, destinada ao
fundo de reserva legal.

ARTIGO 14.º

A retribuição dos membros dos órgãos sociais serão fixadas em
assembleia geral.

CAPÍTULO VI
Dissolução e liquidação

ARTIGO 15.º

A sociedade dissolve-se nos casos e nos termos previstos na lei.

ARTIGO 16.º

Em todos os casos de dissolução da sociedade, serão os admi-
nistradores em exercício os liquidatários, excepto se a assembleia
geral, por deliberação tomada nos termos da lei, nomear outro ou
outros liquidatários, definindo sempre os seus poderes, remunera-
ções, tempo e forma de liquidação.

Está conforme.

9 de Abril de 2002. � A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
1000062221

PORTALEGRE
ALTER DO CHÃO

CLÍNICA DENTÁRIA DE ALTER DO CHÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alter do Chão. Matrícula
n.º 1; identificação de pessoa colectiva n.º 502820330; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 2/20020328.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi aumen-
tado o capital social de 400 000$ para 1 002 410$, com
redenominação em euros, após um reforço de 602 410$, feito por
incorporação de reservas, revertendo proporcionalmente para as
respectivas quotas dos sócios, tendo em consequência alterado par-
cialmente o pacto social quanto ao artigo 3.º, o qual fica com a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, está integralmente realizado em
dinheiro e corresponde à soma das duas seguintes quotas: uma de
€ 4750, do sócio Mansur Elias Bittar; e uma de € 250, da sócia
Sandra Maria Ghilardi Teles.
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O texto do contrato, na sua redacção actualizada, encontra-se
depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

12 de Abril de 2002. � A Escriturária Superior, Cristina Isabel
Batista Garraio Catela. 1000061996

SOCIEDADE TURÍSTICA DA HERDADE DA ORDEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alter do Chão. Matrícula
n.º 70; identificação de pessoa colectiva n.º 503884316; inscrição
n.º 7; número e data da apresentação: 2/20020327.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi aumen-
tado o capital social de 400 000$ para 1 002 410$, com redeno-
minação em euros, tendo o aumento sido subscrito em dinheiro
pelos sócios em partes iguais, e em consequência alterado parcial-
mente o pacto social quanto ao artigo 4.º, o qual fica com a seguinte
redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma quota
com o valor nominal de 750 euros, pertencente à sócia Maria Antónia
Mendes Caldeira de Castel-Branco Costa Pinto; uma quota com o
valor nominal de 750 euros, pertencente à sócia Teresa Caldeira
Castel-Branco Costa Pinto; uma quota com o valor nominal de
750 euros, pertencente à sócia Madalena Caldeira de Castel-Branco
Costa Pinto; uma quota com o valor nominal de 1375 euros, perten-
cente à sócia Isabel Maria da Costa Pinto Vassalo; e uma quota com
o valor nominal de 1375 euros, pertencente ao sócio José Miguel
Castel-Branco Costa Pinto.

O texto do contrato, na sua redacção actualizada, encontra-se
depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

11 de Abril de 2002. � A Escriturária Superior, Cristina Isabel
Batista Garraio Catela. 1000061995

SOCIEDADE AGRÍCOLA CALDEIRA CASTEL-BRANCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alter do Chão. Matrícula
n.º 17; identificação de pessoa colectiva n.º 502715650; inscrição
n.º 10 e inscrição n.º 11; números e datas das apresentações: 1/
20010419 e 1/20020327.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foram
efectuados os seguintes registos:

Nomeação do gerente José Miguel Castel-Branco Costa Pinto, ca-
sado com Sílvia Filipe Valente Costa Pinto, no regime de separação
de bens, residente na Herdade da Misericórdia, Fortios, Portalegre.

Aumento do capital social de 2 000 000$ para 2 004 820$, com
redenominação em euros, sendo o aumento subscrito pelos sócios
em dinheiro e partes iguais.

Alteração parcial do contrato quanto aos seus artigos 3.º, 5.º e 9.º,
os quais passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 10 000 euros, integralmente realizado em
dinheiro e corresponde à soma das seguintes quotas: uma de
5000 euros, pertencente à sócia Maria Antónia Mendes Caldeira
Castel Branco Costa Pinto; e outra de 5000 euros, pertencente ao
sócio António Mendo Castel-Branco de Sousa Teixeira.

ARTIGO 5.º

A gerência dispensada de caução e com ou sem remuneração,
conforme for deliberado em assembleia geral, incumbe a José Elias
Martins Costa Pinto e José Miguel Castel-Branco Costa Pinto que,
desde já, ficam nomeados gerentes.

§ 1.º Para obrigar a sociedade, em juízo ou fora dele, activa ou
passivamente, será necessária e suficiente a assinatura de um dos
gerentes atrás referidos.

§ 2.º Em ampliação dos seus poderes de gerência, poderá a refe-
rida gerência:

a) Comprar ou vender ou por qualquer forma, alienar ou onerar
quaisquer direitos e bens, móveis ou semoventes, incluindo veí-
culos automóveis;

b) Contrair quaisquer empréstimos, obter financiamentos e rea-
lizar quaisquer operações de crédito junto de quaisquer bancos ou
outras instituições bancárias, nacionais ou estrangeiras, nomeada-
mente, junto da Caixa Geral de Depósito e Crédito Agrícola Mú-
tuo, nos termos, cláusulas e condições que entender, podendo assi-
nar, requerer e praticar tudo o que se torne necessário para os
indicados fins;

c) Representar a sociedade, em juízo e fora dele, activa e passi-
vamente, confessar, desistir ou transferir em quaisquer acções e
comprometer-se em árbitros, devendo constituir mandatário foren-
se, sempre que necessário;

d) Movimentar contas bancárias, aceitar, sacar e endossar letras
ou outros efeitos comerciais, negociar e executar contratos, efec-
tuar pagamentos, contratar e despedir pessoal;

e) Requerer, praticar e assinar quaisquer actos de registo predial
e comercial.

§ 3.º No caso de morte, interdição ou inabilitação dos referidos
gerentes, a gerência passará a ser exercida pelos sócios designados
pela assembleia geral e nas condições pela mesma fixadas.

ARTIGO 9.º

Fica desde já autorizada a divisão de quotas entre os herdeiros
do sócio falecido.

O texto do contrato, na sua redacção actualizada, encontra-se
depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

11 de Abril de 2002. � A Escriturária Superior, Cristina Isabel
Batista Garraio Catela. 1000061994

AVIS

TOMIFORMA � SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
E INFORMÁTICA, L.DA

Sede: Monte dos Enganos, Covões, 7480 Alcórrego, Avis

Conservatória do Registo Comercial de Avis. Matrícula n.º 75; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503047244; inscrição n.º 5; nú-
mero e data da apresentação: 13/20020328.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi reforçado
o capital de 400 000$ para 1 002 410$, em dinheiro e redenominado
para 5000 euros e alterado parcialmente o contrato, quanto ao arti-
go 3.º, o qual passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas: sendo uma de
4750 euros, pertencente ao sócio Pedro David Gabriel Ruiz Lopes;
e outra de 250 euros, pertencente à sócia Ilda de Castro Martins.

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

5 de Abril de 2002. � O Segundo-Ajudante, Simão Rebocho
Velez. 1000060916

ANTÓNIO RESPÍCIO & SENHORINHA PEREIRA, L.DA

Sede: Rua da Raposa, 30, 7480 Aldeia Velha, Avis

Conservatória do Registo Comercial de Avis. Matrícula n.º 152;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/20020402.

Certifico que entre António Manuel Respício Pereira e mulher,
Senhorinha Rosária Farinha Pereira, casados sob o regime da co-
munhão de adquiridos, residentes na Rua da Raposa, 30, freguesia
de Aldeia Velha, concelho de Avis, foi constituída uma sociedade
comercial por quotas com a denominação em epígrafe que se há-
-de reger pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma António Respício & Senhorinha
Pereira, L.da, e vai ter a sua sede na Rua da Raposa, 30, freguesia
de Aldeia Velha, concelho de Avis.
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§ único. Mediante deliberação da gerência, a sociedade pode es-
tabelecer filiais, agências ou outras formas de representação no ter-
ritório nacional ou no estrangeiro, bem como transferir a sua sede
nos termos da lei.

2.º

A sociedade tem por objecto o aluguer de máquinas agrícolas,
compra e venda de lenha, cortiça, palha e outros produtos deriva-
dos da agricultura, compra e venda de materiais de construção,
produtos agrícolas.

3.º

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

§ único. Podem ser exigidas prestações suplementares de capital
até ao montante global de 50 000 euros.

4.º

1 � A cessão de quotas no todo ou em parte, é livre entre os
sócios.

2 � A cessão a estranhos, depende sempre do consentimento da
sociedade à qual é reservado o direito de preferência em primeiro
lugar e aos sócios não cedentes, em segundo.

5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, pertence
a ambos os sócios, desde já nomeados gerentes.

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

Está conforme o original.

9 de Abril de 2002. � O Segundo-Ajudante, Simão Rebocho
Velez. 1000062953

MONFORTE

COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA
SANTO ALEIXENSE, C. R. L.

Sede: Monte da Herdade do Casco,
freguesia de Santo Aleixo, concelho de Monforte

Conservatória do Registo Comercial de Monforte. Matrícula n.º 2/
830511; inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 2/
20020326.

Certifico que, a Cooperativa em epígrafe, alterou os artigos 51.º
e 52.º dos estatutos, os quais passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 51.º

O capital social da Cooperativa é variável e ilimitado, não po-
dendo ser inferior a 5000 euros, o qual poderá ser aumentado por
deliberação da assembleia geral. O capital social é representado por
títulos de capital social de 5 euros ou múltiplos de 5 euros.

ARTIGO 52.º

As entradas de cada associado, não podem ser inferiores a 20 tí-
tulos de capital.

Foi depositado o texto completo dos estatutos na redacção actu-
alizada.

Está conforme o original.

10 de Abril de 2002. � O Segundo-Ajudante, João Manuel
Martins Cristóvão. 1000063151

SOUSEL

ELECTRO-SERRANOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sousel. Matrícula n.º 73/
910408; identificação de pessoa colectiva n.º 502532823; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 1/20020313.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 23 de Janeiro de 2002.

Está conforme o original.

12 de Abril de 2002. � O Conservador, Nelson Pinheiro.
1000063148

ENASEL � TURISMO E CINEGÉTICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Sousel. Matrícula n.º 54/
900531; identificação de pessoa colectiva n.º 501946276; inscri-
ção n.º 17 e inscrição n.º 18; números e data das
apresentações: 2 e 3/20020222.

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

1) Redução de capital.
Capital: 5 000 000$, distribuído da seguinte forma:
a) Câmara Municipal de Sousel, com 2500 acções; e
b) ENATUR � Empresa Nacional de Turismo, E. P., com

2500 acções.
Fundamento: cobertura de perdas.
Data da deliberação: 30 de Setembro de 1999.
2) Aumento de capital, de 5 000 000$ para 131 900 000$ e em

consequência, foi alterado o artigo 6.º, que ficou com a redacção
seguinte:

ARTIGO 6.º

O capital social, totalmente realizado em dinheiro, é de
131 900 000$ e está dividido em 131 900 acções, no valor nominal
de 1000$ cada uma.

8 de Fevereiro de 2002. � O Conservador, Nelson Pinheiro.
1000063146

LARANJO PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sousel. Matrícula n.º 65/
220290; identificação de pessoa colectiva n.º 502296194.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação
de contas do exercício dos anos de 1998, 1999 e 2000.

Conferida, está conforme.

11 de Abril de 2002. � O Conservador, Nelson Pinheiro.
1000063145

PORTO
MAIA

GLOBAL 77 � MÁQUINAS DE VENDA AUTOMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 13 736/
20001025; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 5/
20020201.

Certifico que, pela apresentação e inscrição referidas, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Alteração parcial do contrato.
Tendo sido alterado o artigo 5.º, ficando com a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

A gerência social, remunerada ou não, conforme o deliberado em
assembleia geral, fica afecta a ambos os sócios, ora designados ge-
rentes, e por quem mais vier a ser designado em assembleia geral.

§ 1.º Para obrigar validamente a sociedade em todos os seus ac-
tos e contratos é suficiente a assinatura de um gerente.

Conferida, está conforme.

11 de Março de 2002. � A Segunda-Ajudante, Gracinda Maria
Geraldes Semanas Monteiro. 1000054149
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