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4. Empresas � Registo comercial

PORTO

PORTO � 1.A SECÇÃO

VIRALIMA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 12 080/20020416; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 9/20020416.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a VIRALIMA � Construções, L.da, e tem
a sua sede na Rua da Encosta do Sol, 79, 1.º, esquerdo, freguesia de
Canidelo, concelho de Vila Nova de Gaia.

2 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e se-
rem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de re-
presentação social.

2.º

O objecto da sociedade consiste na construção e engenharia civil,
construção de edifícios, ampliação, transformação e restauro.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 7000
euros, dividido em duas quotas: uma do valor nominal de 6300 euros,
pertencente ao sócio José Manuel Vieira Lima, e outra do valor
nominal de 700 euros, pertencente à sócia Maria Antonieta Rocha
Oliveira.

4.º

1 � A divisão e cessão de quotas, mesmo entre sócios, fica su-
jeita à autorização da sociedade, gozando esta, do direito de prefe-
rência, em primeiro lugar, e em segundo, o sócio não cedente.

2 � A transmissão entre vivos de quotas, total ou parcial, e as
divisões para elas necessárias, são livres apenas quando a favor da
sociedade.

3 � O prazo para a sociedade deliberar o consentimento ou a
preferência previstas no n.º 1 deste artigo, é de 60 dias a contar do
pedido do consentimento formulado por escrito, que obrigatoriamente
mencionará a identidade do cessionário e todas as condições da ces-
são, podendo os sócios exercer o seu direito de preferência, nos 15
dias seguintes ao conhecimento da deliberação que preste o consen-
timento para a cessão.

5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, será exercida pelo sócio José
Manuel Vieira Lima, que fica desde já nomeado gerente.

2 � Para que a sociedade fique obrigada em todos os seus actos e
contratos é suficiente a intervenção de um gerente.

6.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, nos se-
guintes casos:

a) Por acordo com o seu titular;
b) Quando, em virtude de partilha decorrente de divórcio ou se-

paração judicial de pessoas e bens, a quota não lhe fique a pertencer
inteiramente;

c) Quando a quota a amortizar tenha sido arrestada, penhorada,
arrolada ou arrematada por quem não seja sócio ou, por qualquer
modo, se encontre sujeita a procedimento contencioso;

d) Por morte, falência, insolvência ou interdição do sócio;
e) Quando o sócio der a sua quota em caução ou garantia de qual-

quer obrigação.
7.º

No caso de amortização, o valor da quota, se não houver acordo,
será o que resultar do balanço do último exercício, que deverá ser
previamente aprovado se ainda o não tiver sido, acrescido ou dedu-
zido da quantia que lhe corresponda nos lucros ou prejuízos havidos
nesse balanço, calculados proporcionalmente ao tempo decorrido
desde o princípio do ano até à ocorrência.

8.º

Por morte de qualquer sócio, a sociedade continuará com os her-
deiros do falecido, se no prazo de 30 dias não deliberar amortizar a
quota.

9.º

As assembleias gerais serão convocadas por carta registada com
aviso de recepção, expedidas com a antecedência mínima de 15 dias,
e iniciar-se-ão à hora marcada com os sócios que representem a
maioria do capital social ou uma hora depois com os que tiverem
presentes.

Está conforme.

20 de Maio de 2002. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
1000080118

LEBAG � COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
DE ARTIGOS DE VIAGEM E MARROQUINARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 12 108/20020422; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 8/20020422.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma LEBAG � Comércio e Representa-
ções de Artigos de Viagem e Marroquinaria, L.da, e tem a sua sede na
Rua do Engenheiro Adelino Amaro da Costa, 15, sala 6.1, edifício
Gran Via, freguesia de Mafamude, concelho de Vila Nova de Gaia.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sociedade poderá
deslocar a sua sede para outro local dentro do mesmo concelho,
podendo também criar e suprimir filiais, agências ou outras depen-
dências.

2.º

O objecto social consiste no comércio e representações de arti-
gos de viagem, marroquinaria e malas térmicas, artigos de escritório
e viagem.

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,
pertencendo uma a cada um dos sócios Eduardo António dos Santos
Oliveira e Luísa Maria da Silva Pinto dos Santos Oliveira.

4.º

As cessões de quotas a estranhos depende do consentimento da
sociedade, ficando, neste caso, atribuído a esta, em primeiro lugar, e
aos sócios não cedentes, em segundo, o direito de preferência.

5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, fica afecta à sócia Luísa Maria da Silva
Pinto dos Santos Oliveira, desde já nomeada gerente, ou a quaisquer
outros que possam vir a ser nomeados gerentes em assembleia geral.

§ único. Em ampliação dos poderes normais da sua competência,
a gerência poderá:

a) Comprar, trocar e vender quaisquer veículos automóveis para e
da sociedade;

b) Comprar quaisquer bens móveis, mesmo pelo sistema leasing
ou outro, nas condições e termos acordados;

c) Tomar de arrendamento ou trespassar qualquer estabelecimento
comercial ou industrial para e da sociedade.

6.º

Para obrigar a sociedade, bem como para a representar em juízo
e fora dele, activa e passivamente, é suficiente a intervenção ou
assinatura de um gerente.

7.º

Aos sócios podem ser exigidas prestações suplementares até ao
valor de 25 000 euros e, pelos mesmos, podem ser feitos à socie-
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dade os suprimentos de que esta necessitar, nas condições delibera-
das em assembleia geral.

8.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, nos ca-
sos seguintes:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Ocorrendo falência ou insolvência de qualquer dos sócios;
c) Quando a quota seja penhorada, arrestada ou sujeita a qualquer

outro procedimento judicial;
d) Quando a quota seja objecto de venda em processo judicial,

administrativo ou fiscal;
e) Se em caso de partilha por divórcio ou separação judicial, a

quota deixar de pertencer ao sócio.
§ 1.º O valor da quota a amortizar, quando ocorra qualquer dos

casos previstos no corpo deste artigo, será o que resultar de um
balanço especialmente elaborado para o efeito.

§ 2.º Considerar-se-á feita a amortização mediante o pagamento
ou consignação em depósito da respectiva importância.

9.º

A sociedade não se dissolve pela morte ou interdição de qualquer
sócio. No caso de morte de um dos sócios a mesma continuará com
os sócios sobrevivos e os herdeiros do falecido que entre si nomea-
rão um a que todos represente. E no caso de interdição continuará
com os sócios capazes e o sócio interdito, representando este por
quem de direito.

10.º

As assembleias gerais serão convocadas por carta registada, diri-
gida aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias, salvo se a
lei prescrever outras formalidades.

Está conforme.

21 de Maio de 2002. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
1000080115

MADISGAIA � CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 138/20020502; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 24/20020502.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma MADISGAIA � Construções,
Unipessoal, L.da, com sede na Rua da Praia, 115, 2.º, direito, fregue-
sia de Madalena, concelho de Vila Nova de Gaia.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na construção de prédios para venda.
Compra, venda e revenda dos adquiridos para o mesmo fim. Consti-
tuição e comercialização de urbanizações e loteamentos. Constru-
ção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
e está representado por uma única quota do valor nominal de 5000
euros, que pertence à única sócia Isabel Maria Pinto da Silva.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência social será exercida pela única sócia Isabel Maria
Pinto da Silva, desde já nomeada gerente e será remunerada ou não,
conforme decisão desta.

2 � A sociedade fica vinculada com a intervenção da gerente
nomeada.

ARTIGO 5.º

A única sócia Isabel Maria Pinto da Silva, fica desde já autorizada
a celebrar negócios jurídicos com a sociedade, desde que tais negó-
cios sirvam a prossecução do objecto social.

Está conforme.

20 de Maio de 2002. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
1000080113

MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DE S. TEIXEIRA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 12 113/20020423; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 1/20020423.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Maria de Fátima Ferreira de S. Tei-
xeira, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Travessa Nova das Pe-
dreiras, 43, freguesia de Valadares, concelho de Vila Nova de Gaia.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviço na fabricação
de sacos de papel e artigos de cartunagem.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, pertencente na totalidade à única sócia Maria de Fátima Fer-
reira de Sousa Teixeira.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá exigir à única sócia prestações suplementares
até 10 vezes o capital social.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência será exercida por um ou mais gerentes, remunera-
dos ou não, conforme for deliberado pela sócia única no momento
em que proceder à respectiva nomeação.

2 � Fica desde já nomeada gerente a sócia única, da sociedade,
Maria de Fátima Ferreira de Sousa Teixeira.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade fica obrigada pela assinatura de qualquer gerente
ou de um procurador com poderes especiais para determinadas cate-
gorias de actos ou contratos.

2 � À gerência são conferidos os mais amplos poderes de admi-
nistração e de representação da sociedade, bem como poderes para a
alienação ou oneração de bens imóveis ou de viaturas automóveis, a
alienação e a locação de estabelecimentos, a subscrição ou aquisição de
participações noutras sociedades e a sua alienação ou oneração, para
confessar, desistir ou transigir em qualquer acção ou processo judicial.

3 � As contas bancárias serão movimentadas de harmonia com
os termos acordados entre a sociedade e os respectivos bancos.

ARTIGO 7.º

As decisões da sócia única que ultrapassem os actos de mera ges-
tão devem ser registadas em acta por ela assinada.

Está conforme.

21 de Maio de 2002. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
1000080111

FERNANDO FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 12 194/20020516; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 10/20020516.

Contrato de sociedade

No dia 7 de Maio de 2002, no Cartório Notarial de Espinho,
perante mim, Vitorino José Marques Martins de Oliveira, notário,
compareceram como outorgantes António de Oliveira Fernando
Ferreira e mulher, Sandra Maria de Jesus Fernando Ferreira, casados
na comunhão geral, naturais, ele da freguesia de Anta, concelho de
Espinho, e ela da freguesia e concelho de Espinho, residentes na
Rua do Sargento Silva, 491, entrada A, 1.º, direito, freguesia de São
Félix da Marinha, concelho de Vila Nova de Gaia, contribuintes fis-
cais n.os 199456615 e 204226023.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pelos bilhetes de identi-
dade, respectivamente, n.os 8118561, de 27 de Junho de 2001, e
9122046, de 27 de Junho de 2001, dos Serviços de Identificação
Civil de Lisboa.
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E declararam:
Que constituem uma sociedade comercial por quotas, a qual se

regerá pelas cláusulas constantes dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Fernando Ferreira, L.da, e tem a sua
sede na Rua do Sargento Silva, 491, entrada A, 1.º, direito, freguesia
de São Félix da Marinha, concelho de Vila Nova de Gaia.

§ único. Por simples deliberação, a gerência poderá mudar a sede
dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.

2.º

A sociedade tem por objecto o comércio a retalho de vestuário
para adultos e o comércio a retalho de têxteis.

3.º

A sociedade poderá adquirir participações em sociedades com ob-
jecto diferente ou reguladas por leis especiais e em agrupamentos
complementares de empresas.

4.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.

5.º

1 � A gerência da sociedade será remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, ficando já nomeado gerente o
sócio António de Oliveira Fernando Ferreira.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
basta a intervenção de um gerente.

6.º

A cessão de quotas a quem não for sócio depende do consenti-
mento da sociedade, gozando os sócios não cedentes, do direito de
preferência, em primeiro lugar, individualmente considerados, e, em
segundo lugar, a sociedade.

7.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até ao
montante de 25 000 euros.

Está conforme.

21 de Maio de 2002. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
1000080109

NARIGÃO, LOJA DE ANIMAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 12 110/20020422; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 18/20020422.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Narigão, Loja de Animais, L.da,
e tem a sua sede na Rua do Padre António Vieira, 115, Gulpilhares,
Vila Nova de Gaia.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sociedade pode abrir,
transferir ou encerrar agências, filiais, sucursais ou qualquer outra
forma de representação, bem como transferir a sede social para outro
local dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.

2.º

A sociedade tem por objecto a venda de produtos alimentares e
higiénicos para animais, venda de acessórios para animais; serviços
de veterinário, assim como todos os serviços relacionados com os
mesmos (corte de unhas, pêlo, etc.); venda de alguns tipos de ani-
mais, tais como, peixes, cães, gatos, pássaros.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 euros
e está dividido em três quotas, sendo: uma no valor nominal de 2000

euros, pertencente à sócia Ana Catarina Bayer Castro, e duas no valor
de 1500 euros cada, pertencendo uma a cada um dos sócios Gisela Maria
Gomes Cardoso e Luís Pedro Nunes de Celestino da Silva.

§ único. Poderá ser exigida aos sócios a realização de prestações
suplementares de capital até ao montante global de 50 000 euros.

4.º

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

2 � Para obrigar validamente a sociedade em todos os seus actos
e contratos é necessária a assinatura conjunta da gerente Ana Cata-
rina Bayer Castro, com qualquer um dos outros dos gerentes.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar e vender quaisquer bens de natureza móvel, desi-

gnadamente viaturas automóveis;
b) Dar e tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como al-

terar ou rescindir os respectivos contratos de arrendamento;
c) Adquirir, por trespasse, quaisquer estabelecimentos comerciais;
d) Celebrar contratos de locação financeira;
f) Confessar, desistir e transigir em juízo.

5.º

A cessão, total ou parcial, de quotas entre sócios é livre, ficando
dependente do prévio consentimento da sociedade a cessão a estra-
nhos, sendo atribuído à sociedade o direito de preferência, em pri-
meiro lugar, e aos sócios não cedentes, em segundo lugar.

6.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos seguintes casos:
a) Se ela for cedida sem o consentimento da sociedade;
b) Quando, por qualquer motivo, a quota seja retirada da livre

disponibilidade do seu titular;
c) Quando a quota for objecto de penhora, arresto, adjudicação

em juízo ou cessão gratuita;
d) Por interdição ou inabilitação permanente ou morte do res-

pectivo titular.

Está conforme.

21 de Maio de 2002. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
1000080108

IRMÃS SILVA NETO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 12 118/20020424; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 3/20020424.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

a) A sociedade adopta a firma Irmãs Silva Neto, L.da, e tem a sua
sede na Praceta Petit Quevilly, 157, freguesia de Santa Marinha,
concelho de Vila Nova de Gaia.

b) Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá ser
transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou concelho
limítrofe.

ARTIGO 2.º

a) O objecto da sociedade consiste no comércio a retalho de pro-
dutos alimentares.

b) A sociedade poderá, por deliberação da assembleia geral, adqui-
rir livremente participações noutras sociedades, mesmo que estas
tenham objecto diverso do seu e integrar agrupamentos complemen-
tares de empresas, constituir associações em participação, consór-
cios ou quaisquer outras formas de agrupamentos.

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 à sócia Maria de Jesus Silva Neto Rodrigues e outra
à sócia Maria de Fátima da Silva Neto Moreira.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá exigir às sócias prestações suplementares de
capital até ao montante equivalente a duas vezes o capital social.
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ARTIGO 5.º

a) A gerência, remunerada ou não, conforme for deliberado em
assembleia geral, fica afecta às sócias Maria de Jesus Silva Neto
Rodrigues e Maria de Fátima da Silva Neto Moreira, que desde já são
nomeadas gerentes, são necessárias as duas assinaturas para obrigar
validamente a sociedade em juízo e fora dele.

b) Para aquisição, alienação, permuta e oneração de bens móveis,
torna-se necessária deliberação da assembleia geral, tomada por maio-
ria de 75 % do capital social.

c) A sociedade, através da gerência, pode nomear mandatários ou
procuradores para a prática de determinados actos ou categorias de
actos, incluindo os de disposição de bens sociais, móveis ou imóveis.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a favor de estranhos à sociedade fica depen-
dente do consentimento da sociedade, a quem é reservado o direito
de preferência.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos seguintes casos:
a) Por acordo com o seu titular;
b) Quando a quota tenha sido objecto de penhora, arresto ou

envolvida em qualquer procedimento judicial ou, ainda, se cedida a
estranhos com violação do disposto no argigo 6.º deste contrato de
sociedade;

c) Por falência do seu titular.

ARTIGO 8.º

A sociedade dissolve-se nos casos previstos na lei, sendo liquidatá-
rios as sócias, as quais partilharão entre si os haveres sociais, confor-
me melhor entenderem.

ARTIGO 9.º

a) Por morte de qualquer dos sócios, a sociedade continua com os
sócios sobrevivos, designando os herdeiros do falecido um de entre
eles que a todos represente na sociedade, enquanto a quota se man-
tiver em comunhão hereditária.

b) Por interdição ou inabilitação de qualquer dos sócios, a socie-
dade continua com os sócios capazes e com os interditos ou inabi-
litados, desde que legalmente representados.

Está conforme.

21 de Maio de 2002. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
1000080107

BEST PLAN � CONSULTADORIA EM INVESTIMENTOS
E FORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 12 117/20020424; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 2/20020424.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma BEST PLAN � Consultadoria em In-
vestimentos e Formação, L.da, com sede social na Rua do Dr. Manu-
el Laranjeira, 145-J, freguesia de Paranhos, concelho do Porto.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá
ser deslocada para qualquer outro local dentro do mesmo concelho
ou para concelhos limítrofes, bem como poderão ser criadas sucur-
sais, filiais, agências ou outras formas de representação, no territó-
rio nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a consultadoria para os negócios e a
gestão de empresas; estudos económico financeiros, projectos de
investimento e acções de formação, contabilidade e auditoria.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, sendo: uma do va-
lor nominal de 1750 euros, pertencente à sócia Beatriz Maria da
Silva Pereira Silva, e outra do valor nominal de 3250 euros, perten-
cente ao sócio Paulo José Soares de Barros Cartageno.

2 � Mediante deliberação da assembleia geral poderão ser exigi-
das aos sócios prestações suplementares de capital até 10 vezes o
montante do capital social.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada
ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo
do sócio Paulo José Soares de Barros Cartageno.

2 � Para que a sociedade fique validamente obrigada em todos os
actos e contratos, activa ou passivamente, em juízo ou fora dele,
basta a assinatura de um gerente.

3 � Os gerentes poderão delegar os seus poderes de gerência, no
todo ou em parte, em quem quiserem, conferindo, para tal, os com-
petentes mandatos por meio de procuração especialmente elaborada
para o efeito.

4 � É expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade
em fianças, abonações, letras de favor e outros actos e documentos
estranhos aos negócios sociais.

ARTIGO 5.º

A cessão, total ou parcial, de quotas entre sócios é livremente
permitida, podendo ser feitas as divisões que forem necessárias, que
desde já ficam autorizadas. Porém, a cessão de quotas a estranhos,
fica dependente do prévio consentimento dos sócios não cedentes,
dado por escrito, que terão sempre direito de preferência.

§ único. O valor da respectiva quota para efeitos do exercício do
direito de preferência prevista neste artigo, será na falta de conven-
ção em contrário, aquele que figurar no último balanço anual bruto
aprovado, acrescido, na parte que lhe corresponder nos fundos de
reserva à face desse mesmo balanço, mas com a dedução da parte
proporcional nos prejuízos que ulteriormente se tenha apurado.

ARTIGO 6.º

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

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

em juízo, outro modo de apreensão judicial, falência ou cessão gra-
tuita;

c) Quando, por qualquer outro motivo, a quota seja retirada da
livre disponibilidade do seu titular, divórcio ou separação de pessoas
e bens, se por partilha do respectivo património, a quota não for
adjudicada, no todo em parte, ao respectivo titular;

d) Interdição ou inabilitação permanente ou morte do respectivo
sócio.

2 � O valor da amortização, salvo acordo em contrário ou dis-
posição legal imperativa, será o que resultar do último balanço anual
aprovado, acrescido, na parte que lhe corresponder nos fundos de
reserva à face desse mesmo balanço, mas com a dedução da parte
proporcional nos prejuízos que ulteriormente se tenha apurado.

ARTIGO 7.º

Mediante prévia deliberação dos sócios, fica permitida a partici-
pação da sociedade em agrupamentos complementares de empresas,
bem como em sociedades com objecto diferente do seu, ou em so-
ciedade reguladas por leis especiais.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos apurados, depois das deduções legais, será dado
o destino que for deliberado em assembleia geral.

Mais declararam os outorgantes, sob sua responsabilidade:
Que as entradas em dinheiro, já se encontram depositadas em nome

da sociedade que os gerentes ficam desde já autorizados a proceder
ao levantamento do capital social, depositado em nome da socie-
dade para pagamento das despesas de constituição, registo, publica-
ções e aquisição de bens e equipamentos para a sociedade.

Está conforme.

21 de Maio de 2002. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
1000080105

ON THE EDGE � IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS
DE DESPORTO E LAZER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 12 120/20020424; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 16/20020424.
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Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma On The Edge � Importação de Arti-
gos de Desporto e Lazer, L.da, e tem a sua sede na Rua do 5 de
Outubro, 443, freguesia de Avintes, concelho de Vila Nova de Gaia.

§ único. Por simples deliberação, a gerência poderá transferir a sede
social para outro local dentro do mesmo concelho, bem como criar ou
encerrar filiais ou qualquer outra forma de representação social, no País
ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na importação de artigos para
desporto e lazer.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e dele pertence uma quota do valor nominal de 2500 euros à
sócia Maria José Rocha de Castro; duas quotas iguais do valor nomi-
nal de 833 euros, pertencentes uma a cada uma das sócias Isabel
Maria Santos da Costa Oliveira e Susete Alexandra Santos da Costa
Oliveira, e uma quota do valor nominal de 834 euros, pertencente
ao sócio Miguel André Santos da Costa Oliveira.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deliberado
em assembleia geral, fica afecta aos sócios Maria José Rocha de Castro,
Susete Alexandra Santos da Costa Oliveira, Miguel André Santos da Cos-
ta Oliveira, desde já nomeados gerentes, bastando a assinatura de dois
deles para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos, de-
vendo uma delas ser sempre a da gerente Maria José Rocha de Castro.

§ 1.º Em ampliação dos poderes normais, a gerência fica desde já
autorizada a adquirir quaisquer bens móveis ou imóveis, veículos
automóveis, equipamentos e utensílios, mesmo através de leasing
ou de contratos de aluguer de longa duração, tomar ou dar de tres-
passe quaisquer estabelecimentos comerciais ou industriais, bem como
dar ou tomar de arrendamento quaisquer imóveis.

§ 2.º Fica expressamente proibido aos gerentes obrigar a socie-
dade em quaisquer actos ou contratos estranhos aos negócios sociais,
tais como fianças, subfianças, letras de favor, avales ou quaisquer
outros semelhantes.

ARTIGO 5.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela
carecer, os quais vencerão juros ou não, conforme for deliberado em
assembleia geral.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre os sócios, ficando
desde já permitida a divisão no caso de cessão parcial. A cessão a não
sócios depende sempre do consentimento da sociedade, que terá prefe-
rência, em primeiro lugar e, em segundo, os sócios não cedentes, na sua
aquisição.

ARTIGO 7.º

Em caso de quotas arroladas, arrestadas ou penhoradas, pode a
sociedade amortizar a quota ou adquiri-la ou fazê-la adquirir por sócio
ou terceiro.

ARTIGO 8.º

Os lucros líquidos apurados anualmente, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, terão o destino que a assembleia delibe-
rar.

ARTIGO 9.º

As assembleias gerais são convocadas por carta registada com aviso
de recepção, endereçadas aos sócios, com a antecedência mínima de
15 dias, relativamente à data da sua realização, salvo se a lei pres-
crever outras formalidades.

Está conforme.

22 de Maio de 2002. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
1000080104

SERRALHARIA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, MANUEL
P. SILVA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 12 119/20020424; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 4/20020424.

Certifico que, 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 Serralharia de Construção Civil,
Manuel P. Silva, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua das Pedrinhas Brancas, 502,
D-2, freguesia de Arcozelo, concelho de Vila Nova de Gaia.

§ único. Por simples decisão da gerência a sede da sociedade pode
ser transferida dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe, bem como serem criadas ou extinguidas, no território nacio-
nal ou no estrangeiro, agências, sucursais, filiais, delegações ou quais-
quer outras formas de representação.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção e montagem de serra-
lharia de construção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros, repre-
sentado por uma quota de igual valor nominal, pertencente ao só-
cio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao
sócio, desde já nomeado gerente.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura do gerente.
3 � A sociedade não pode ser obrigada em actos estranhos aos

negócios sociais, nomeadamente na prestação de fianças, subfian-
ças, avales e letras de favor.

4 � Em ampliação dos poderes normais de gerência poderá o
gerente:

a) Adquirir ou alienar quaisquer veículos automóveis, de e para a
sociedade;

b) Tomar de arrendamento ou trespasse quaisquer locais;
c) Celebrar qualquer contrato de locação financeira.

ARTIGO 5.º

O sócio único pode celebrar com a sociedade negócios jurídicos
que sirvam à prossecução do seu objecto social.

Está conforme.

22 de Maio de 2002. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
1000080102

ACÁCIO & SÁ � INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8811; identificação de pessoa colectiva n.º 504929542; aver-
bamento n.º 1; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 67/
20020109; pasta n.º 8811.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
registo:

Sede: deslocada para a Rua da Central do Seixo, 2827, freguesia
de Olival, Seixo-Alvo, Vila Nova de Gaia.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi arquivado na res-
pectiva pasta.

É o que cumpre certificar.

3 de Maio de 2002. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
1000080137

SAUNIER DUVAL ADRATÉRMICA, SOCIEDADE DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS TÉRMICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4753; identificação de pessoa colectiva n.º 503740543; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 34/20020109, pasta
n.º 4753.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
registo:

Aumento, redenominaçao e alteração.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: 48 200$, em reservas livres.
Capital: 100 000 euros.
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Sócios e quotas:
1) Jorge Manuel dos Santos Rocha, com 25 000 euros;
2) Alcides Carvalho de Oliveira, com 5000 euros;
3) António Gomes Gaspar, com 5000 euros;
4) David António Caridade Alves Pinto, com 5000 euros;
5) António José de Carvalho Baptista da Silva, com 2500 euros;
6) Fernando Jorge Almeida Cabral, com 2500 euros;
7) Manuel Madureira Rebelo, com 2500 euros;
8) Paulo Jorge de Sousa Soares, com 2500 euros;
9) Saunier Duval Dicosa, S. A., com 50 000 euros.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi arquivado na res-
pectiva pasta.

É o que cumpre certificar.

2 de Maio de 2002. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
1000080053

ARCEDI � CONSTRUÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7117; identificação de pessoa colectiva n.º 504274180; ins-
crição n.º 5; número e data da apresentação: 35/20020107; pasta
n.º 7117.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
registo:

Designação dos órgãos sociais para o triénio de 2002-2004:
Conselho de administração: presidente � Paulo Manuel dos San-

tos Tavares, casado, residente na Avenida de Lagos, 219, Q,
Gulpilhares; vogais � Domingos Salvador da Silva, casado, residente
na Avenida de Jorge Correia, 812, Arcozelo, e António Guilherme
da Silva Monteiro da Costa, casado.

Fiscal único: efectivo � José Flores Morim, casado, residente na
Rua do Pinhal da Aguda, 151, Arcozelo, revisor oficial de contas;
suplente � Adélio de Oliveira Macedo, casado, revisor oficial de
contas, residente na Rua de Santo António, 238, São Mamede de
Infesta.

Data: 27 de Dezembro de 2001.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi arquivado na res-
pectiva pasta.

É o que cumpre certificar.

2 de Maio de 2002. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
1000080051

GUEDES DA COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2069; identificação de pessoa colectiva n.º 503163716; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 57/20020107; pasta
n.º 2069.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
registo:

Aumento, redenominação e alteração.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: 602 410$, em dinheiro, na proporção.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) António Cesário Guedes da Costa;
2) Maria de Lurdes da Silva Marcelino Martins, cada um com a

quota de 2500 euros.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi arquivado na res-
pectiva pasta.

É o que cumpre certificar.

2 de Maio de 2002. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
1000080047

P. LIMA � SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4340; identificação de pessoa colectiva n.º 503674940; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 4/20020107; pasta
n.º 4340.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
registo:

Aumento, redenominação e alteração.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: 602 410$, em dinheiro, na proporção.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) José Augusto Teixeira Pires de Lima;
2) Maria Helena Candeias Pires de Lima, cada um com a quota de

2500 euros.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi arquivado na res-
pectiva pasta.

É o que cumpre certificar.

2 de Maio de 2002. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
1000080045

FERNANDO D�OLIVEIRA � TALHO FADO � COMÉRCIO
DE CARNE, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5996; identificação de pessoa colectiva n.º 504028006; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 5/20020107; pasta
n.º 5996.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
registo:

Aumento, redenominação e alteração.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: 202 410$, em dinheiro, pelo único sócio.
Capital: 5000 euros.
Sócio e quota: Fernando Alves d�Oliveira, com a quota de 5000 euros.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi arquivado na res-
pectiva pasta.

É o que cumpre certificar.

2 de Maio de 2002. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
1000080025

CLN � CONSULTORES LAURUS NOBILIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1611; identificação de pessoa colectiva n.º 502668750; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 23/20020103; pasta
n.º 21 324.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
registo:

Aumento, redenominação e alteração.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: 2410$, em reservas livres
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Manuel Arlindo de Oliveira Ferreira, com a quota de 4500

euros;
2) Maria Ferreira Marques da Cunha Oliveira Ferreira, com a quota

de 500 euros.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi arquivado na res-
pectiva pasta.

É o que cumpre certificar.

2 de Maio de 2002. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
1000080022

CARVALHO, M. E J. � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1005/930216; identificação de pessoa colectiva n.º 502931507;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 61/20011221;
pasta n.º 1005.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
registo:

Aumento, redenominação e alteração.
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Artigo alterado: 4.º
Reforço: 552 410$, realizado em dinheiro, sendo: 184 136$, subs-

crito pelo sócio António Cândido Chaves Morais, e 184 137$, por
cada um dos sócios António Luís de Carvalho e Albano de Jesus
Rodrigues.

Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) António Cândido Chaves Morais, com 1666,66 euros;
2) António Luís de Carvalho;
3) Albano de Jesus Rodrigues, com 1666,67 euros cada um.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi arquivado na res-
pectiva pasta.

É o que cumpre certificar.

12 de Abril de 2002. � O Segundo-Ajudante, Pedro Edgar Campos
Martins. 1000080016

ESTABELECIMENTO INDIVIDUAL: MANUEL ALBERTO
DA COSTA MARQUES, E. I. R. L.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 28/981009; inscrição n.º 2; número e data da apresentação:
60/20011221; pasta n.º 28.

Certifico que, no estabelecimento individual em epígrafe, foi efec-
tuado o seguinte registo:

Aumento, redenominação e alteração.
Artigo alterado: 4.º
Reforço: 602 410$, por incorporação de reservas legais.
Capital: 5000 euros.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi arquivado na res-
pectiva pasta.

É o que cumpre certificar.

11 de Abril de 2002. � O Segundo-Ajudante, Pedro Edgar Campos
Martins. 1000080014

FERRAGENS MAJOMACO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1682/920110; identificação de pessoa colectiva n.º 502673320;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 80/20011221;
pasta n.º 21 282.

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

Aumento, redenominação e alteração.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: 602 410$, realizado em dinheiro, subscrito pelos sócios

na proporção e em reforço das respectivas quotas.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Maria José Campos de Oliveira Garcia;
2) Manuel António Campos de Oliveira, com 2500 euros, cada um.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi arquivado na res-
pectiva pasta.

É o que cumpre certificar.

16 de Abril de 2002. � O Segundo-Ajudante, Pedro Edgar Campos
Martins. 1000080012

JOAQUIM FERREIRA DOS SANTOS ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 40 088/850729; identificação de pessoa colectiva
n.º 501525009; inscrição n.º 3; número e data da apresentação:
78/20011221; pasta n.º 21 142.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
registo:

Aumento, redenominação e alteração.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: 502 410$, realizado em dinheiro, subscrito pelos sócios

na proporção e em reforço das respectivas quotas.
Capital: 5000 euros.

Sócios e quotas:
1) Joaquim Ferreira dos Santos Almeida;
2) Rosa Maria Ferreira de Almeida Coelho, com 2500 euros, cada um.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi arquivado na res-
pectiva pasta.

É o que cumpre certificar.

16 de Abril de 2002. � O Segundo-Ajudante, Pedro Edgar Campos
Martins. 1000080010

ANTÓNIO CERQUEIRA PIRES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 43 900/870714; identificação de pessoa colectiva
n.º 500312699; inscrição n.º 2; número e data da apresentação:
113/20011226; pasta n.º 21 786.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
registo:

Aumento, redenominaçao e alteração.
Artigo alterado: 4.º
Reforço: 602 410$, realizado em dinheiro, subscrito pelos sócios

na proporção e em reforço das respectivas quotas.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
a) Maria Luísa Barbedo Pinto Pires e José Manuel Barbedo Pinto

Pires, com duas quotas de 2000 euros, em comum e sem determina-
ção de parte ou direito;

b) Os mesmos Maria Luísa e José Manuel, com duas quotas de
500 euros cada um.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi arquivado na res-
pectiva pasta.

É o que cumpre certificar.

16 de Abril de 2002. � O Segundo-Ajudante, Pedro Edgar Campos
Martins. 1000080007

CODOFERCONTA � GABINETE DE FISCALIDADE
E CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 45 053/880422; identificação de pessoa colectiva
n.º 501970134; inscrição n.º 5; número e data da apresentação:
275/20011226; pasta n.º 8999.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
registo:

Aumento, redenominação e alteração.
Artigo alterado: 4.º
Reforço: 597 410$, realizado em dinheiro, sendo: 446 807$50, subs-

crito pelo sócio Abílio Ferreira da Costa, e 150 602$50, pela sócia Maria
de Sousa da Silva Costa, em reforço das respectivas quotas.

Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Abílio Ferreira da Costa, com 3750 euros;
2) Maria de Sousa da Silva Costa, com 1250 euros.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi arquivado na res-
pectiva pasta.

É o que cumpre certificar.

15 de Abril de 2002. � O Segundo-Ajudante, Pedro Edgar Campos
Martins. 1000080004

FILIPE RODRIGUES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 805/540922; identificação de pessoa colectiva
n.º 500128308; inscrição n.º 6; número e data da apresentação:
271/20011226; pasta n.º 16 847.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
registo:

Aumento, redenominação e alteração.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: 2410$, realizado em dinheiro, subscrito pelo sócio em

reforço da sua quota.
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Capital: 5000 euros.
Sócio e quota: Carlos Filipe Gonçalves Rodrigues, com 5000 euros.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi arquivado na res-
pectiva pasta.

É o que cumpre certificar.

15 de Abril de 2002. � O Segundo-Ajudante, Pedro Edgar Campos
Martins. 1000080000

FILINTO MOTA, SUCESSORES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 20 304/730718; identificação de pessoa colectiva
n.º 500115966; inscrição n.º 14; número e data da apresentação:
59/20011221; pasta n.º 3788.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
registo:

Aumento, redenominaçao e alteração.
Artigo alterado: 5.º.
Reforço: 1502,63 euros, por incorporação de reservas legais.
Capital: 625 000 euros, representado em 125 000 acções, com o

valor nominal de 5 euros cada.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi arquivado na res-
pectiva pasta.

É o que cumpre certificar.

15 de Abril de 2002. � O Segundo-Ajudante, Pedro Edgar Campos
Martins. 1000079997

CUNHA MARQUES & CASTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 24 881/800214; identificação de pessoa colectiva
n.º 500944520; inscrição n.º 4; número e data da apresentação:
275/20011227; pasta n.º 19 658.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
registo:

Aumento, redenominação e alteração.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: 2410$, realizado em dinheiro, subscrito pelos sócios na

proporção e em reforço das respectivas quotas.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Hermenegildo da Cunha Marques, com 4250 euros;
2) Maria Manuela Faria Real, com 750 euros.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi arquivado na res-
pectiva pasta.

É o que cumpre certificar.

17 de Abril de 2002. � O Segundo-Ajudante, Pedro Edgar Campos
Martins. 1000079995

BERNARDO FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 36 085/820208; identificação de pessoa colectiva
n.º 501252258; inscrição n.º 4; número e data da apresentação:
296/20011227; pasta n.º 19 016.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
registo:

Aumento, redenominação e alteração.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: 602 410$, realizado em dinheiro, subscrito pelos sócios

na proporção e em reforço das respectivas quotas.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Bernardo Fernandes;
2) Maria Alice Correia Lopes, com 2500 euros, cada um.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi arquivado na res-
pectiva pasta.

É o que cumpre certificar.

17 de Abril de 2002. � O Segundo-Ajudante, Pedro Edgar Campos
Martins. 1000079992

ÂNGELO SILVA & NOVO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 45 287/880308; identificação de pessoa colectiva
n.º 502118768; inscrição n.º 3; número e data da apresentação:
136/20011226; pasta n.º 21 615.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
registo:

Aumento, redenominação e alteração.
Artigos alterados: 4.º e 5.º
Reforço: 40 518$, por incorporação de reservas legais.
Capital: 499 000 euros.
Sócios e quotas:
1) Ângelo Francisco da Silva;
2) Idília da Rocha Novo da Silva, com 174 650 euros cada um.
3) Regina Maria da Rocha Novo da Silva, com 149 700 euros.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi arquivado na res-
pectiva pasta.

É o que cumpre certificar.

17 de Abril de 2002. � O Segundo-Ajudante, Pedro Edgar Campos
Martins. 1000079991

CARVALHO ALMEIDA & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 44 744/880308; identificação de pessoa colectiva
n.º 501944362; inscrição n.º 7; número e data da apresentação:
135/20011226; pasta n.º 12 639.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
registo:

Aumento, redenominação e alteração.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: 9640$, por incorporação de reservas legais.
Capital: 20 000 euros.
Sócios e quotas:
1) José Magalhães Loureiro;
2) Francisco Gonçalves da Silva, com 10 000 euros cada um.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi arquivado na res-
pectiva pasta.

É o que cumpre certificar.

17 de Abril de 2002. � O Segundo-Ajudante, Pedro Edgar Campos
Martins. 1000079989

INDÚSTRIAS DE CONDUTORES ELÉCTRICOS
E TELEFÓNICOS F. CUNHA BARROS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 20 325/730727; identificação de pessoa colectiva
n.º 500138478; inscrição n.º 29; número e data da apresentação:
25/20020306; pasta n.º 1417.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
registo:

Aumento, redenominação e alteração.
Artigo alterado: 5.º
Reforço: 6 000 000 euros, sendo: 437 737 euros, por incorpora-

ção de reservas livres, e 5 562 263 euros, por incorporação de re-
servas de reavaliação do imobilizado.

Capital: 16 000 000 de euros, representado por 3 200 000 acções,
com o valor nominal de 5 euros cada.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi arquivado na res-
pectiva pasta.

É o que cumpre certificar.

16 de Abril de 2002. � O Segundo-Ajudante, Pedro Edgar Campos
Martins. 1000079987

DELFIM GOMES LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5614/970724; identificação de pessoa colectiva n.º 503928399;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 26/20011227;
pasta n.º 5614.
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Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
registo:

Aumento, redenominação e alteração.
Artigos alterados: 3.º e 6.º
Reforço: 602 410$, realizado em dinheiro, subscrito pelos sócios

na proporção e em reforço das respectivas quotas.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Delfim Fernando Gomes Lopes;
2) Maria de Fátima Conceição Ribeiro, com 2500 euros cada um.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi arquivado na res-
pectiva pasta.

É o que cumpre certificar.

18 de Abril de 2002. � O Segundo-Ajudante, Pedro Edgar Campos
Martins. 1000079984

KNITT SERVICE � ASSISTÊNCIA TÉCNICA A TEARES
DE MALHAS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7573/990330; identificação de pessoa colectiva n.º 504549766;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 25/20011227;
pasta n.º 7573.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
registo:

Aumento, redenominação e alteração.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: 602 410$, realizado em dinheiro, subscrito pelo sócio e

em reforço da sua quota.
Capital: 5000 euros.
Sócio e quota: Amadeu de Jesus Félix, com 5000 euros.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi arquivado na res-
pectiva pasta.

É o que cumpre certificar.

18 de Abril de 2002. � O Segundo-Ajudante, Pedro Edgar Campos
Martins. 1000079981

A. J. M. � LUBRIFICANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6212/980203; identificação de pessoa colectiva n.º 504074113;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 192/20011227;
pasta n.º 6212.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
registo:

Aumento, redenominação e alteração.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: 2410$, realizado em dinheiro, subscrito pelos sócios na

proporção e em reforço das respectivas quotas.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) António José Lopes Moreira, com 4250 euros;
2) Adelaide Maria Ferreira dos Santos, com 750 euros.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi arquivado na res-
pectiva pasta.

É o que cumpre certificar.

18 de Abril de 2002. � O Segundo-Ajudante, Pedro Edgar Campos
Martins. 1000079978

MÓVEIS D�ARTE � ARTUR DEVEZAS & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2580/941012; identificação de pessoa colectiva n.º 503292800;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 22/20011227;
pasta n.º 2580.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
registo:

Aumento, redenominação e alteração.
Artigo alterado: 3.º

Reforço: 602 410$, realizado em dinheiro, subscrito pelos sócios
na proporção e em reforço das respectivas quotas.

Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Artur Silva Devezas Couto;
2) Maria de Lurdes Pinto de 1 Meneses Monteiro e Silva, com

2500 euros, cada um.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi arquivado na res-
pectiva pasta.

É o que cumpre certificar.

18 de Abril de 2002. � O Segundo-Ajudante, Pedro Edgar Campos
Martins. 1000079976

BOTSILVA � PLÁSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7285/981222; identificação de pessoa colectiva n.º 504655590;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 21/20011227,
pasta n.º 7285.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
registo:

Aumento, redenominação e alteração.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: 602 410$, realizado em dinheiro, subscrito pelos sócios

na proporção e em reforço das respectivas quotas.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Carlos Manuel Guerra Botelho;
2) Carlos António Pereira da Silva, com 2500 euros, cada um.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi arquivado na res-
pectiva pasta.

É o que cumpre certificar.

18 de Abril de 2002. � O Segundo-Ajudante, Pedro Edgar Campos
Martins. 1000079974

AZEVEDO & ROCHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1520/890921; identificação de pessoa colectiva n.º 502220341;
inscrições n.os 5 e 6, números e data de apresentações: 6 e 7/
20020213; pasta n.º 2245.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foram efectuados os se-
guintes registos:

Designação, em 23 de Novembro de 2001, de Maria Amélia Brito
de Sousa Pinto Mota, para gerentes.

Aumento, redenominação e alteração.
Artigos alterados: 1.º e 3.º
Reforço: 7230$, realizado em dinheiro, subscrito pelos sócios na

proporção e em reforço das respectivas quotas.
Sede: Rua de António Enes, 284, 1.º, Cedofeita, Porto.
Capital: 15 000 euros.
Sócios e quotas:
1) Olinda Maria da Silva Rocha da Mota, com 7500 euros;
2) Joaquim Azevedo da Mota, com 6000 euros;
3) Maria Amélia Brito de Sousa Pinto Mota, com 1500 euros.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi arquivado na res-
pectiva pasta.

É o que cumpre certificar.

17 de Abril de 2002. � O Segundo-Ajudante, Pedro Edgar Campos
Martins. 1000079971

BERNARDO & ALICE CORREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 36 194/820303; identificação de pessoa colectiva
n.º 501255966; inscrição n.º 5; número e data da apresentação:
295/20011227; pasta n.º 19 023.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
registo:

Aumento, redenominação e alteração.
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Artigo alterado: 3.º
Reforço: 502 410$, por incorporação de reservas.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Turíbio Vieira Alves;
2) Júlia Fernanda Pereira de Sousa Alves, com 2500 euros cada um.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi arquivado na res-
pectiva pasta.

É o que cumpre certificar.

17 de Abril de 2002. � O Segundo-Ajudante, Pedro Edgar Campos
Martins. 1000079968

LITRIMEIO � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6095; identificação de pessoa colectiva n.º 504049755; nú-
mero e data da apresentação: 30/2002016; pasta n.º 6095.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
registo:

Aumento, redenominação e alteração.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: 4820$, em dinheiro, subscrito pelos sócios em partes

iguais.
Capital: 10 000 euros.
Sócios e quotas:
1) João Manuel de Sousa Muge;
2) Paulo Jorge da Silva Fernandes Arantes, cada um com a quota

de 5000 euros.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi arquivado na res-
pectiva pasta..

É o que cumpre certificar.

6 de Maio de 2002. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
1000079966

MÓVEIS E DECORAÇÕES MARICÉU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 35 715; identificação de pessoa colectiva n.º 501219994;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 21/20020116;
pasta n.º 15 785.

Certifico que, na sociedade em epígrafe foi aumentado o capital
com 2410$, em dinheiro, subscrito pela única sócia.

Mais certifico que foram alterados os artigos 1.º, 3.º e 4.º, os quais
passaram a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Móveis e Decorações
Maricéu, L.da, com sede na Rua de Santa Maria, 180, freguesia de
Arcozelo, concelho de Vila Nova de Gaia.

§ único. A gerência poderá mudar a sede dentro do mesmo conce-
lho ou para concelhos limítrofes.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros
valores constantes da escrita social, é de 5000 euros, pertencente à
sócia Maria do Céu Teixeira Barrote Maia.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, fica afecta à sócia Maria do Céu Tei-
xeira Barrote Maia, bastando a sua assinatura para obrigar a socie-
dade em todos os actos e contratos e a representar em juízo, activa
e passivamente.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi arquivado na res-
pectiva pasta.

É o que cumpre certificar.

4 de Maio de 2002. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
1000079963

ALVES, PINHEIRO & MOTA � EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6119; identificação de pessoa colectiva n.º 504049704; aver-
bamentos n.os 1 à inscrição n.º 6 e inscrição n.º 14; número e datas
da apresentações: of, e 7/20020175; pasta n.º 6119.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi exonerado de gerente
Fernando Pinheiro Laureano, por renúncia.

Data: 14 de Dezembro de 2001.
Mais certifico que foi alterado o n.º 2 do artigo 6.º, o qual passou

a ter a redacção seguinte:
ARTIGO 6.º

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos, activa e
passivamente e em juízo ou fora dele, é necessária a assinatura con-
junta de dois gerentes, sendo sempre obrigatória, porém, a assinatu-
ra do gerente Manuel Luís da Silva Soares Rouxinol.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi arquivado na res-
pectiva pasta.

É o que cumpre certificar.

4 de Maio de 2002. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
1000079960

ETAL � EMPRESA TÊXTIL DE ARCOZELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4869; identificação de pessoa colectiva n.º 504074407; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 51/20020115; pasta
n.º 4869.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
registo:

Aumento, redenominação e alteração.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: 9640$, em reservas livres.
Capital: 20 000 euros.
Sócios e quotas:
1) Manuel Batalha de Almeida Pinto, com a quota de 19 000 euros;
2) Carla Manuela Pereira Maia, com a quota de 1000 euros.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi arquivado na res-
pectiva pasta.

É o que cumpre certificar.

4 de Maio de 2002. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
1000079957

PORTO � 2.A SECÇÃO

SERTAX � GABINETE DE SERVIÇOS,
DOCUMENTAÇÃO E CONSULTORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 219; identificação de pessoa colectiva n.º 504217224; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 379/011228; pasta
n.º 18 662.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de aumento, redenominação e de alteração do contrato,
cujo artigo é o seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, dividido em duas quotas: ambas iguais do valor nominal de
2500 euros cada uma e pertencentes cada uma delas a cada um dos
sócios José Maria Teixeira e Manuela da Conceição Carvalho Tei-
xeira.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada,
encontra-se depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

24 de Maio de 2002. � O Escriturário Superior, José Francisco Ponte
Chora. 1000081416
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UGH � CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 392; identificação de pessoa colectiva n.º 504257820; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 321/011228; pasta
n.º 18 944.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de aumento, redenominação e de alteração do contrato,
cujo artigo é o seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e cor-
responde à soma de duas quotas, sendo: uma com o valor nominal
de 2500 euros do sócio Luís Miguel de Carvalho de Araújo Moreira,
e outra com o valor nominal de 2500 euros da sócia Sofia Teresa
Roussin Salazar Coelho Moreira.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada,
encontra-se depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

24 de Maio de 2002. � O Escriturário Superior, José Francisco Ponte
Chora. 1000081418

KATLA � CONSTRUÇÕES, RECONSTRUÇÕES
E ALUGUERES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 445; identificação de pessoa colectiva n.º 504283839; ins-
crição n.º 5; número e data da apresentação: 227/011228; pasta
n.º 20 208.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 30 de Novembro de 2001.

Está conforme.

24 de Maio de 2002. � O Escriturário Superior, José Francisco Ponte
Chora. 1000081419

IMOFERMA � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 512; identificação de pessoa colectiva n.º 501911995; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 54/011218; pasta
n.º 24 630.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de aumento, redenominação e de alteração do contrato,
cujo artigo é o seguinte:

3.º

O capital social, já integralmente realizado em dinheiro, é de
5000,16 euros, subscrito pelos sócios do modo seguinte: José Ga-
briel das Neves Ferreira Marques, Ana Maria das Neves Ferreira Mar-
ques Ferreira Cardoso, Maria Cecília das Neves Ferreira Marques de
Azevedo, Rui Manuel Macedo Ferreira Marques, Maria José Macedo
Ferreira Marques Velhote, Maria Teresa Macedo Ferreira Marques
de Jesus, com uma quota de 416,68 euros; Maria Manuela Marçal
Ferreira Marques de Matos Leite, com uma quota de 1250,04 euros,
e Álvaro Ferreira Marques Azevedo e Jorge Ferreira Marques Aze-
vedo, com uma quota de 625,02 euros.

§ único. Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares
do capital, desde que seja deliberado em assembleia geral por maioria
dos votos dos sócios até ao montante de 90 000 000$, a subscrever
na proporção das quotas.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada,
encontra-se depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

6 de Maio de 2002. � O Escriturário Superior, José Francisco Ponte
Chora. 1000081421

SERAFIM DA COSTA BERNARDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 17 330; identificação de pessoa colectiva n.º 500471576; ins-

crição n.º 2; número e data da apresentação: 20/011227; pasta
n.º 24 694.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de aumento, redenominação e de alteração do contrato,
cujo artigo é o seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital é de 5000 euros, integralmente realizado em dinheiro e
corresponde à soma de duas quotas de 4750 euros e 250 euros, per-
tencentes, respectivamente, a cada um dos sócios Serafim da Costa
Bernardes e Pedro Barbosa Bernardes.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada,
encontra-se depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

6 de Maio de 2002. � O Escriturário Superior, José Francisco Ponte
Chora. 1000081424

RUDOLPH & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 44 472; identificação de pessoa colectiva n.º 501903968; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 55/011227; pasta
n.º 24 680.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de aumento, redenominação e de alteração do contrato,
cujo artigo é o seguinte:

3.º

O capital social, integralmente já realizado, é de 5000 euros e é
formado por duas quotas do valor de 4750 euros, pertencente à sócia
Maria Alice Pinheiro Ferreira Rudolph, e outra de 250 euros, per-
tencente ao sócio Manuel António Pinheiro Ferreira da Silva.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada,
encontra-se depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

6 de Maio de 2002. � O Escriturário Superior, José Francisco Ponte
Chora. 1000081425

NUNO BRANDÃO COSTA, ARQUITECTO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 354; identificação de pessoa colectiva n.º 504260049; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 169/011221; pasta
n.º 18 905.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de aumento de capital, redenominação e alteração do con-
trato, cujo artigo é o seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, representado por uma quota de igual valor nominal, perten-
cente a Nuno Miguel Lima Brandão Costa.

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

Está conforme.

24 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 1000081426

MARIA AMÉLIA CALDAS DA SILVA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 254; identificação de pessoa colectiva n.º 504537730; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 2; número e data da apresentação:
2/011226; pasta n.º 18 698.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte:

Designação de gerentes, para o biénio de 2000-2001, em 23 de
Dezembro de 1999, de Daniel António da Silva Cunha e Vítor Ma-
nuel da Silva Cunha, casados, residentes, respectivamente, à Rua do
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Sol, 12, rés-do-chão, Baguim do Monte, Gondomar, e à Travessa do
Crasto, 95, casa 2, Baguim do Monte, Gondomar.

Está conforme.

3 de Maio de 2002. � O Escriturário Superior, José Francisco Ponte
Chora. 1000081427

MALHAS LEDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 52 688; identificação de pessoa colectiva n.º 502396571; ins-
crições n.os 8 e 9; números e data de apresentações: 88 e 89/
011226; pasta n.º 16 189.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Prazo para a liquidação: três meses, a partir de 3 de Dezembro de

2001.
Designado liquidatário: José Manuel Martins de Carvalho, viúvo,

residente na Avenida do Dr. Fernando Aroso, 982, 3.º, esquerdo,
Leça da Palmeira, Matosinhos.

Data da aprovação das contas: 3 de Dezembro de 2001.

Está conforme.

3 de Maio de 2002. � O Escriturário Superior, José Francisco Ponte
Chora. 1000081428

MALHAS LEDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 52 688; identificação de pessoa colectiva n.º 502396571; ins-
crição n.º 7; número e data da apresentação: 87/011226; pasta
n.º 16 189.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte:

Designação de secretário de Gonçalo Rodrigues Machado Borges,
solteiro, residente na Rua de Saraiva de Carvalho, 117, 4.º, direito,
Lisboa; suplente � António Munoz Borges, casado, residente na Rua
de Macau, 13, l.º, Lisboa, em 2 de Novembro de 2001.

Está conforme.

3 de Maio de 2002. � O Escriturário Superior, José Francisco Ponte
Chora. 1000081429

RICOBRA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 52 419; identificação de pessoa colectiva n.º 503604283; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 159/011226; pasta
n.º 15 273.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de aumento, redenominação e de alteração do contrato,
cujos artigos são os seguintes:

4.º

O capital social é de 25 000 euros, representado por cinco quo-
tas: uma quota no valor nominal de 15 000 euros, pertencente à
sócia ENGINOR, S. G. P. S., S. A., e quatro quotas no valor nominal
de 2500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Manuel
Veríssimo Pinheiro Rodrigues, Rui Fernando Guimarães Correia
Resende, Manuel Fernando Oliveira da Silva e Jorge Manuel Rodri-
gues de Sousa.

6.º

A gerência da sociedade, bem como a sua representação, em juízo
ou fora dele, activa ou passivamente, será nomeada em assembleia
geral.

9.º

A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementares de
capital até 10 vezes o capital social.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada,
encontra-se depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

30 de Abril de 2002. � O Escriturário Superior, José Francisco Ponte
Chora. 1000081431

JOSÉ DAVID & FRANCISCA BARROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 47 314; identificação de pessoa colectiva n.º 502348976; ins-
crição n.º 10; número e data da apresentação: 97/011226; pasta
n.º 3446.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de aumento, redenominação e de alteração do contrato,
cujo artigo é o seguinte:

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,
pertencendo uma a cada um dos sócios Maria Luísa Lage e Paulo da
Eira Lage.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada,
encontra-se depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

29 de Abril de 2002. � O Escriturário Superior, José Francisco Ponte
Chora. 1000081432

SOUSAS & AMORIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 51 700; identificação de pessoa colectiva n.º 503352268; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 110/011220; pasta
n.º 13 388.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de aumento, redenominação e de alteração do contrato,
cujo artigo é o seguinte:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros
valores, é de 5000 euros e dele pertence uma quota de 1250 euros a
cada um dos sócios Alexandre Castro Sousa, Manuel Castro Sousa,
José Amorim Mota e António de Castro Sousa.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada,
encontra-se depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

29 de Abril de 2002. � O Escriturário Superior, José Francisco Ponte
Chora. 1000081435

LABORDE & COUTEILLES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 16 836 ; identificação de pessoa colectiva n.º 500162247; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 123/011226; pasta
n.º 25 196.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de aumento, redenominação e de alteração do contrato,
cujo artigo é o seguinte:

ARTIGO 4.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à soma de duas quotas de 2500 euros, perten-
centes uma a cada um dos sócios Amândio da Cruz Teixeira e Ar-
mando João Courteilles Teixeira da Rede.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada,
encontra-se depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

29 de Abril de 2002. � O Escriturário Superior, José Francisco Ponte
Chora. 1000081437

NORMÉDICA � EQUIPAMENTO HOSPITALAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 47 468; identificação de pessoa colectiva n.º 502330384; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
111/011226; pasta n.º 4043.
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Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte:

Mudança de sede para a Rua de Cunha Júnior, 41, loja 8, freguesia
de Cedofeita, Porto.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada,
encontra-se depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

30 de Abril de 2002. � O Escriturário Superior, José Francisco Ponte
Chora. 1000081439

JOAQUIM FERNANDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 46 826; identificação de pessoa colectiva n.º 502284617; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 19/011226; pasta
n.º 1176.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de aumento, redenominação e de alteração do contrato,
cujo artigo é o seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e dele
pertence uma quota do valor nominal de 4000 euros ao sócio Joa-
quim Fernando Vieira Moreira, e uma do valor nominal de 1000 euros
à sócia Margarida Rosa da Silva Almeida Vieira.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada,
encontra-se depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

30 de Abril de 2002. � O Escriturário Superior, José Francisco Ponte
Chora. 1000081440

V. L. C. T. � COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 250; identificação de pessoa colectiva n.º 504215663; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 307/011228; pasta
n.º 18 694.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de aumento, redenominação e de alteração do contrato,
cujo artigo é o seguinte:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
50 000 euros, representado por 10 000 acções, com o valor nomi-
nal de 5 euros cada.

2 � Poderão, contudo, ser emitidos títulos representativos de 1,
5, 10, 15, 20, 25, 50 e 100 acções.

3 � As acções podem ser, quanto à forma, meramente escriturais
ou tituladas, reciprocamente convertíveis.

4 � As acções poderão ser ao portador, ao portador registadas
ou nominativas.

5 � As acções nominativas ou ao portador registadas são reci-
procamente convertíveis, por deliberação da assembleia geral.

6 � A sociedade poderá emitir acções preferenciais sem voto,
remíveis ou não, nos termos legais.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada,
encontra-se depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

24 de Maio de 2002. � O Escriturário Superior, José Francisco Ponte
Chora. 1000081420

GÉMINIS � COSMÉTICA, PLANTAS E ARTIGOS
DECORATIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 281; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 319/
011228; pasta n.º 18 760.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de aumento, redenominação e de alteração do contrato,
cujo artigo é o seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 euros
e está dividido em quatro quotas: duas do valor nominal de 2000 euros,
pertencentes uma a cada uma das sócias Maria de Fátima Pinto de
Mesquita da Silva e Olga Cristina Pinto de Mesquita da Silva, e duas de
500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Gaspar Marcos
da Silva e Helena Seixas Pinto de Mesquita da Silva.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada,
encontra-se depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

24 de Maio de 2002. � O Escriturário Superior, José Francisco Ponte
Chora. 1000081423

TORRES & PARENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 26 094; identificação de pessoa colectiva n.º 500753431; ins-
crição n.º 5; número e data da apresentação: 109/011228; pasta
n.º 18 548.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de aumento, redenominação e de alteração do contrato,
cujo artigo é o seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 euros,
sendo de 3500 euros a quota do sócio José Agostinho Silveira Torres;
de 500 euros a quota do sócio Diamantino José Guerra e Torres; de 500
euros a quota do sócio António Alberto de Castro Azevedo, e de 500
euros a quota do sócio José Agostinho Guerra e Torres.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada,
encontra-se depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

24 de Maio de 2002. � O Escriturário Superior, José Francisco Ponte
Chora. 1000081430

PEDRO & PIRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 21 405; identificação de pessoa colectiva n.º 500394504; ins-
crição n.º 6, número e data da apresentação: 217/011228.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de aumento, redenominação e de alteração do contrato,
cujo artigo é o seguinte:

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 Dias Gomes e Ma-
nuel Dias Mendes.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada,
encontra-se depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

24 de Maio de 2002. � O Escriturário Superior, José Francisco Ponte
Chora. 1000081434

MACOFER SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 38 723; identificação de pessoa colectiva n.º 501459154; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 89/011228; pasta
n.º 20 102.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de aumento, redenominação e de alteração do contrato,
cujo artigo é o seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores do activo da sociedade, é de 5000 euros e dele pertence
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uma quota de 2500 euros de cada um dos sócios José Eduardo Men-
des Macedo e Teresa da Conceição de Sousa Peixoto.

§ único. Não são exigíveis prestações suplementares de capital,
mas os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos que enten-
derem necessários, nos termos e condições entre eles acordados.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada,
encontra-se depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

24 de Maio de 2002. � O Escriturário Superior, José Francisco Ponte
Chora. 1000081436

MONTEIRO MARQUES & MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 515; identificação de pessoa colectiva n.º 505138107; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 123/011228; pasta
n.º 20 280.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de aumento, redenominação e de alteração do contrato,
cujo artigo é o seguinte:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor nominal
de 2500 euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios
António Monteiro Marques e Maria Amélia Moreira Cardoso Mar-
ques.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada,
encontra-se depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

23 de Maio de 2002. � O Escriturário Superior, José Francisco Ponte
Chora. 1000081438

ORAGRAF � MATERIAL E EQUIPAMENTOS
GRÁFICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 607; identificação de pessoa colectiva n.º 504531549; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 129/011228; pasta
n.º 20 635.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de aumento, redenominação e de alteração do contrato,
cujo artigo é o seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, realizado em dinheiro, 4987,98
euros e por incorporação de reservas, 12,02 euros, corresponde à
soma de duas quotas iguais de 2500 euros cada, uma de cada sócio.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada,
encontra-se depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

23 de Maio de 2002. � O Escriturário Superior, José Francisco Ponte
Chora. 1000081441

MEIO ALTERNATIVO � GABINETE DE MEIOS
PUBLICITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 490; identificação de pessoa colectiva n.º 504321617; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 311/011228, pasta
n.º 20 254.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de aumento, redenominação e de alteração do contrato,
cujo artigo é o seguinte:

ARTIGO 3.º

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

2 � Os sócios ficam autorizados a fazer prestações suplementa-
res de capital até montante global de 49 879,79 euros.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada,
encontra-se depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

23 de Maio de 2002. � O Escriturário Superior, José Francisco Ponte
Chora. 1000081443

LUÍS CEREJEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 1124; identificação de pessoa colectiva n.º 502029994; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 87/011228; pasta
n.º 20 448.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de aumento, redenominação e de alteração do contrato,
cujo artigo é o seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, já integralmente realizado, é de 5000 euros, di-
vidido em duas quotas de 2500 euros, pertencendo uma a cada um
dos sócios Luís Fiadeiro Gonçalves Cerejeira e Maria Fernanda Flo-
res Rebelo Gonçalves Cerejeira.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada,
encontra-se depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

23 de Maio de 2002. � O Escriturário Superior, José Francisco Ponte
Chora. 1000081445

MELO & TORMENTA, CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 580; identificação de pessoa colectiva n.º 504900170; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 373/011228; pasta
n.º 20 608.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de aumento, redenominação e de alteração do contrato,
cujo artigo é o seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores nomi-
nais de 2500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios
Sérgio Paulo da Silva Messias Tormenta e Luísa Maria Rodrigues
Sarmento Ferreira de Melo.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada,
encontra-se depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

22 de Maio de 2002. � O Escriturário Superior, José Francisco Ponte
Chora. 1000081447

LAURINDO ALVES DE SOUSA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 42 411; identificação de pessoa colectiva n.º 501640630; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 47/011228; pasta
n.º 20 094.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de aumento, redenominação e de alteração do contrato,
cujo artigo é o seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro e representado por três quotas, sendo: uma de 4000 euros do
sócio Laurindo Alves de Sousa, e duas iguais de 500 euros cada uma,
uma de cada um dos sócios Abílio Neto Alves de Sousa e Valdemar
Neto Alves de Sousa.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada,
encontra-se depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

22 de Maio de 2002. � O Escriturário Superior, José Francisco Ponte
Chora. 1000081449
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LACOLIN � TINTAS E VERNIZES A. MEIRELES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 46 034; identificação de pessoa colectiva n.º 502188928; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 197/011228; pasta
n.º 20 485.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de aumento, redenominação e de alteração do contrato,
cujo artigo é o seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 euros
e corresponde à soma das quatro quotas seguintes: duas de 1550 euros,
uma de cada um dos sócios Américo Meireles da Silva e Maria Felisberta
da Mota Teixeira, e duas de 950 euros, uma de cada um dos sócios José
Luís Teixeira de Meireles e Jorge Manuel Teixeira de Meireles.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada,
encontra-se depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

21 de Maio de 2002. � O Escriturário Superior, José Francisco Ponte
Chora. 1000081451

SOLO EM FOCO � PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 656; identificação de pessoa colectiva n.º 504588770; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data
das apresentações: 224 e 225/011228; pasta n.º 20 686.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte:

Mudança de sede para a Rua do Carvalho, 102, V, freguesia da
Foz do Douro, Porto.

Aumento, redenominação e de alteração do contrato, cujo artigo
é o seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, dividido em duas quotas do valor nominal de 2500 euros cada,
pertencente uma a cada um dos sócios Maria Joana Matos Ferreira
Paris Couto Ribeiro da Fonseca e Paulo Venn Ribeiro da Fonseca.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada,
encontra-se depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

21 de Maio de 2002. � O Escriturário Superior, José Francisco Ponte
Chora. 1000081453

MARTINS & AUGUSTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 86 787; identificação de pessoa colectiva n.º 501298169; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 330/011228; pasta
n.º 22 362.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de aumento, redenominação e de alteração do contrato,
cujo artigo é o seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, dele pertencendo a cada um dos sócios Manuel da Silva Mar-
tins e Ana da Cunha Teixeira, uma quota de 2500 euros cada uma.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada,
encontra-se depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

21 de Maio de 2002. � O Escriturário Superior, José Francisco Ponte
Chora. 1000081454

SOCIEDADE TÉCNICA E BROMATOLÓGICA
DE VÍVERES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 14 442; identificação de pessoa colectiva n.º 500466637; ins-

crição n.º 2; número e data da apresentação: 360/011228; pasta
n.º 14 442.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de aumento, redenominação e de alteração do contrato,
cujo artigo é o seguinte:

ARTIGO 2.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e dele pertence uma quota de 2500 euros a cada um dos sócios
Caetano Augusto da Silva Brochado Coutinho e Custódia Maria Fer-
nandes Brochado Coutinho.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada,
encontra-se depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

18 de Maio de 2002. � O Escriturário Superior, José Francisco Ponte
Chora. 1000081456

JOAQUIM PEREIRA & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 277; identificação de pessoa colectiva n.º 501835458; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 264/011228; pasta
n.º 24 559.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de aumento, redenominação e de alteração do contrato,
cujo artigo é o seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros e dele pertence uma quota de
2500 euros a cada um dos sócios João Gonçalves da Silva e Maria
Rita Martins Brandão Gonçalves.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada,
encontra-se depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

18 de Maio de 2002. � O Escriturário Superior, José Francisco Ponte
Chora. 1000081460

JOAQUIM ALVES BARBOSA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 287; identificação de pessoa colectiva n.º 500151113; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 41/011227; pasta
n.º 18 867.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de aumento, redenominação e de alteração do contrato,
cujo artigo é o seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à soma de duas quotas, sendo: uma de 4000
euros, pertencente ao sócio Joaquim Alves Barbosa, e outra de 1000
euros, pertencente à sócia Brízida do Rosário.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada,
encontra-se depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

10 de Maio de 2002. � O Escriturário Superior, José Francisco Ponte
Chora. 1000081462

HENRIQUE ALVES FERREIRA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 530; identificação de pessoa colectiva n.º 500133492; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 123/011227; pasta
n.º 470.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de aumento, redenominação e de alteração do contrato,
cujo artigo é o seguinte:

2.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à soma de três quotas: uma quota de 2187,50
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euros, pertencente ao sócio José Fernando das Neves Ferreira; outra
quota de 625 euros, pertencente à sócia Maria Alice Pereira das
Neves, e outra quota de 2187,50 euros, em comum e na proporção
de metade para cada um, pertencente aos sócios António José Fer-
reira Gomes da Silva e Emílio Ferreira Gomes da Silva.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada,
encontra-se depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

18 de Maio de 2002. � O Escriturário Superior, José Francisco Ponte
Chora. 1000081463

IMOTIMO � IMOBILIÁRIA, PARTICIPAÇÕES
E TURISMO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 51 216; identificação de pessoa colectiva n.º 503236810; aver-
bamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 9, números e data
das apresentações: 236 e 237/011227; pasta n.º 12 784.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte:

Designação dos membros dos órgãos sociais, em 29 de Março de
2001, para o quadriénio de 2001-2004:

Conselho de administração: presidente � Helena Maria Lacerda
Neves Salazar Lino, casada, residente na Rua de Pero da Covilhã,
225, 3.º, Porto; vogais � Mário Augusto Neves Lino e José Antó-
nio Neves Lino, casados, residentes na Rua de Pero da Covilhã, 225,
3.º, Porto;

Fiscal único � Ledo, Morgado & Associados, Sociedade de Revi-
sores Oficiais de Contas, representada por Jorge Manuel Felizes
Morgado, revisor oficial de contas, casado, residente na Rua de Al-
fredo Keil, 273, 6.º, esquerdo, Porto; suplente � Jorge Bento Mar-
tins Ledo, revisor oficial de contas, casado, residente na Rua da
Fresca, 263, Leça da Palmeira, Matosinhos.

Mudou a sede para a Rua de Loureiro de Cima, 151, freguesia de
Grijó, Vila Nova de Gaia.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada,
encontra-se depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

18 de Maio de 2002. � O Escriturário Superior, José Francisco Ponte
Chora. 1000081464

GRIJÓ & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 43 138; identificação de pessoa colectiva n.º 501757872; ins-
crição n.º 11; número e data da apresentação: 49/011227; pasta
n.º 16 126.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de aumento, redenominação e de alteração do contrato,
cujo artigo é o seguinte:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e é formado por duas quotas, pertencentes a, e de valor res-
pectivamente: quota indivisa, dos herdeiros do sócio já falecido, Jo-
aquim Teixeira Brás, com o valor de 2500 euros, e ao sócio João
Manuel Vieira Brás, com a quota de 2500 euros.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada,
encontra-se depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

18 de Maio de 2002. � O Escriturário Superior, José Francisco Ponte
Chora. 1000081465

TABACARIA DO CARMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 16 655; identificação de pessoa colectiva n.º 500491569; ins-
crição n.º 5; número e data da apresentação: 137/011227; pasta
n.º 10 107.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de aumento, redenominação e de alteração do contrato,
cujo artigo é o seguinte:

3.º

O capital social, integralmente já realizado em dinheiro, é de 5000
euros e dele pertence uma quota do valor nominal de 2500 euros a
cada um dos sócios José Eduardo Morete de Barros e Maria Helena
Fernandes Rebelo de Barros.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada,
encontra-se depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

16 de Maio de 2002. � O Escriturário Superior, José Francisco Ponte
Chora. 1000081466

GRAÇA & SOARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 37 955; identificação de pessoa colectiva n.º 501394052; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 33/011227; pasta
n.º 12 346.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de aumento, redenominação e de alteração do contrato,
cujo artigo é o seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, dividido em duas quotas iguais de 2500 euros cada uma, per-
tencendo uma a cada um dos sócios Álvaro Manuel do Graça Soares
Ramilo e Maria Manuela Medeiros Pereira Soares.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada,
encontra-se depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

16 de Maio de 2002. � O Escriturário Superior, José Francisco Ponte
Chora. 1000081468

PORTO � 3.A SECÇÃO

ANTÓNIO ALVES QUELHAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 16 148/650219; identificação de pessoa colectiva
n.º 500022658; inscrição n.º 22; número e data da apresentação:
29/020104.

Certifico que foi depositada acta, de onde consta a designação dos
membros dos órgãos sociais, para o quadriénio de 2002-2005:

Conselho de administração: presidente � António José Duarte de
Azevedo Quelhas; vogais � Domingos Duarte de Azevedo Quelhas
e Ruí Duarte de Almeida Quelhas;

Fiscal único: Moreira Valente & Associados, Sociedade de Revi-
sores Oficiais de Contas, representada por Carlos de Jesus Pinto de
Carvalho, em 27 de Março de 2001.

Está conforme.

1 de Março de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Maga-
lhães Basto. 1000081568

MANUEL RIBEIRO & MANUEL RIBEIRO
DE MAGALHÃES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 43 295/870105; inscrição n.º 6; número e data da apresenta-
ção: 34/011226.

Certifico que foi depositada acta, de onde consta a designação dos
gerentes Ezequiel Fernandes da Silva, Alberto Fernandes da Silva e
Maria do Céu Resendes Aguiar da Silva, em 4 de Dezembro de 2001.

Está conforme.

20 de Abril de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Maga-
lhães Basto. 1000081646
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SILVÉRIO & ADELINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5883/950531; identificação de pessoa colectiva n.º 503437700;
inscrição n.º 6, número e data da apresentação: 7/011218.

Certifico que o capital foi elevado à cifra de 5000 euros, sendo o
extracto da inscrição do teor seguinte:

Reforço, redenominação e alteração do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Capital: 1 002 410$, após o reforço de 2410$, em dinheiro, subs-

crito em partes iguais por ambos os sócios.
Capital: 5000 euros:
Sócios e quotas: Silvério Ferreira da Costa, com 2500 euros, e

Maria Engrácia Amorim Alves da Costa, com 2500 euros.

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

Está conforme.

13 de Abril de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Maga-
lhães Basto. 1000081647

LAGE FERREIRA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8167/300605; identificação de pessoa colectiva n.º 500162646;
averbamento n.º 3; à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 14; números e
data das apresentações: 52 e 53/011221.

Certifico que foi efectuada a mudança de sede, cujo extracto é o
seguinte:

Sede: Rua de Brito e Cunha, 756, Matosinhos.
Mais certifico que o capital foi elevado à cifra de 5000 euros,

sendo o extracto do teor seguinte:
Reforço, redenominação e alteração do contrato.
Artigo alterado: 4.º
Capital: 1 002 410$, após o reforço de 402 410$, em dinheiro,

subscrito pela sócia SOCOIMA � Sociedade de Construções e Imobi-
liária da Maia, S. A.

Capital: 5000 euros
Sócios e quotas: V. G. � Imobiliária Vasco da Gama, S. A., com

1745,79 euros; SOCOIMA � Sociedade de Construções e Imobiliá-
ria da Maia, S. A., com 2356,37 euros, 290,40 euros e 149,64 euros;
Ana Sequeira, António Joaquim de Sequeira, Manuel de Sequeira,
Maria Carolina de Sequeira, Eduardo Sequeira, Maria Alice Sequeira,
Idalina de Sequeira, Horácio de Sequeira e José de Sequeira, com 374,10
euros e 124,70 euros.

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

Está conforme.

17 de Abril de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Maga-
lhães Basto. 1000081648

JOAQUIM PINTO MONTEIRO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 19 754/720623; identificação de pessoa colectiva
n.º 500367949; inscrição n.º 3; número e data da apresentação:
98/011221.

Certifico que o capital foi elevado à cifra de 5000 euros, sendo o
extracto da inscrição do teor seguinte:

Reforço, redenominação e alteração do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Capital: 1 002 410$, após o reforço de 2410$, em dinheiro, subs-

crito em partes iguais por todos os sócios.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas: Américo Araújo Monteiro, com 1250 euros; Joa-

quim Pinto Monteiro, com 1250 euros; Irene da Costa Aráujo Mon-
teiro, com 1250 euros, e Maria Alice Dias de Matos Monteiro, com
1250 euros.

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

Está conforme.

18 de Abril de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Maga-
lhães Basto. 1000081649

AJC � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
E TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 776/981223; inscrição n.º 2; número e data da apresenta-
ção: 29/011220.

Certifico que o capital foi elevado à cifra de 5000 euros, sendo o
extracto da inscrição do teor seguinte:

Reforço, redenominação e alteração do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Capital: 1 002 410$, após o reforço de 2410$, em dinheiro, subs-

crito pelos sócios na proporção das suas quotas
Capital: 5000 euros
Sócios e quotas: Américo Araújo Monteiro, com 4000 euros; Maria

João Matos Monteiro de Castro, com 500 euros, e Luís Paulo Ri-
beiro de Castro, com 500 euros.

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

Está conforme.

18 de Abril de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Maga-
lhães Basto. 1000081650

HABIDEIA � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
E TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 37 254/821129; identificação de pessoa colectiva
n.º 501284869; inscrição n.º 8; número e data da apresentação:
103/011221.

Certifico que o capital foi elevado à cifra de 5000 euros, sendo o
extracto da inscrição do teor seguinte:

Reforço, redenominação e alteração do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Capital: 1 002 410$, após o reforço de 402 410$, por incorpora-

ção de reservas livres, distribuídas pelos sócios na proporção das suas
quotas:

Capital: 5000 euros:
Sócios e quotas: José Joaquim Ferreira Martins, com 1250 euros;

Maria da Graça Costa de Oliveira Vaz, com 1250 euros; Ana Cris-
tina Oliveira Martins e Maria da Graça Oliveira Martins, com 2500
euros.

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

Está conforme.

18 de Abril de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Maga-
lhães Basto. 1000081651

BIO HIGIENE � SISTEMAS E PRODUTOS DE HIGIENE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 45 394/890327; identificação de pessoa colectiva
n.º 502128976; inscrição n.º 4; número e data da apresentação:
45/011220.

Certifico que o capital foi elevado à cifra de 5000 euros, sendo o
extracto da inscrição do teor seguinte:

Reforço, redenominação e alteração do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Capital: 1 002 410$, após o reforço de 2410$, em dinheiro, subs-

crito em partes iguais por ambos os sócios
Capital: 5000 euros
Sócios e quotas: António Fernando de Almeida Sousa Ribeiro, com

2500 euros, e Maria Laurinda Borges da Silva Cunha Ribeiro, com
2500 euros.

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

Está conforme.

13 de Abril de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Maga-
lhães Basto. 1000081652
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AGENTEX � REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO
DE TÊXTEIS E CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 45 051/880422; identificação de pessoa colectiva
n.º 501970363; inscrição n.º 5; número e data da apresentação:
13/011220.

Certifico que o capital foi elevado à cifra de 5000 euros, sendo o
extracto da inscrição do teor seguinte:

Reforço, redenominação e alteração do contrato.
Artigo alterado: 5.º
Capital: 1 002 410$, após o reforço de 602 410$, por incorpora-

ção de reservas livres, distribuídas pelos sócios na proporção das suas
quotas

Capital: 5000
Sócios e quotas: Erich Jacob Bundschuh, com 3000 euros, e Con-

ceição Maria Costa Fernandes Barraca, com 2000 euros.

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

Está conforme.

13 de Abril de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Maga-
lhães Basto. 1000081653

FITEXTRON � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MÁQUINAS
PARA A INDÚSTRIA TÊXTIL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 015/980617; identificação de pessoa colectiva
n.º 504203878; inscrição n.º 2; número e data da apresentação:
75/011218.

Certifico que o capital foi elevado à cifra de 5000 euros, sendo o
extracto da inscrição do teor seguinte:

Reforço, redenominação e alteração do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Capital: 1 002 410$, após o reforço de 602 410$, por incorpora-

ção de outras reservas
Capital: 5000 euros:
Sócio e quota: Filipe Alberto Morello da Costa, com 5000 euros.

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

Está conforme.

4 de Abril de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Maga-
lhães Basto. 1000081654

MANUEL SANTOS PEREIRA & FILHOS � SOCIEDADE
DE MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 641/981118; identificação de pessoa colectiva
n.º 504297813; inscrição n.º 3; número e data da apresentação:
79/011218.

Certifico que o capital foi elevado à cifra de 5000 euros, sendo o
extracto da inscrição do teor seguinte:

Reforço, redenominação e alteração do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Capital: 1 002 410$, após o reforço de 2410$, em dinheiro, subs-

crito pelos sócios na proporção das suas quotas
Capital: 5000 euros
Sócios e quotas: Manuel Santos Pereira, com 1375 euros; Maria

Flora Mendes Ferreira, com 1375 euros; Alberto Carlos Mendes
Pereira, com 750 euros; Teresa Alexandra Mendes Pereira, com 750
euros, e Miguel Mendes Pereira, com 750 euros.

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

Está conforme.

4 de Abril de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Maga-
lhães Basto. 1000081655

MEDEIROS & CARVALHEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 527-A/910227; identificação de pessoa colectiva
n.º 502507780; inscrição n.º 2, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1
e inscrição n.º 5; números e data das apresentações: 58, 59, 60 e
61/011218.

Certifico que o capital foi elevado à cifra de 1 002 410$, sendo o
extracto da inscrição do teor seguinte:

Reforço de capital.
Montante do reforço: 602 410$, em dinheiro, subscrito quanto a

301 205$, por Fernando Ribeiro Carvalheira e quanto a 301 205$,
por Fernando Medeiros, ficando a serem titulares de uma quota de
501 205$ cada um.

Montante do capital após o reforço: 1 002 410$.
Mais certifico que Fernando Medeiros e Fernando Ribeiro Carva-

lheira, cessaram funções de gerentes, em 24 de Novembro de 2000,
por renúncia, tendo sido alterados os artigos 3.º e 5.º (corpo), os
quais ficaram com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 1 002 410$, cor-
respondente à soma de duas quotas iguais, cada uma do valor nomi-
nal de 501 205$, pertencentes uma a cada um dos sócios José Fer-
nando Tinoco de Almeida e Ana Rosa da Rocha Natálio Sousa.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora
dele, fica afecta aos sócios José Fernando Tinoco de Almeida e Ana
Rosa da Rocha Natálio Sousa, que desde já são designadas gerentes,
e será remunerada ou não, conforme for deliberado em assembleia
geral.

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

Está conforme.

4 de Abril de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Maga-
lhães Basto. 1000081656

AUTO DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 509/630615; identificação de pessoa colectiva
n.º 501138650; inscrição n.º 7; número e data da apresentação:
10/011217.

Certifico que o capital foi elevado à cifra de 5000 euros, sendo o
extracto da inscrição do teor seguinte:

Reforço, redenominação e alteração do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Capital: 1 002 410$, após o reforço de 602 410$, por incorpora-

ção de reservas livres, distribuídas pelos sócios na proporção das suas
quotas.

Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas: Fernando da Silva Damas, com 2500 euros, e Maria

da Silva Deus Damas, com 2500 euros.

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

Está conforme.

4 de Abril de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Maga-
lhães Basto. 1000081657

CELEIRO DAS AVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 46 952/900220; identificação de pessoa colectiva
n.º 502296739; inscrição n.º 4; número e data da apresentação:
20/011218.

Certifico que o capital foi elevado à cifra de 5000 euros, sendo o
extracto da inscrição do teor seguinte:

Reforço, redenominação e alteração do contrato.
Artigo alterado: 3.º



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 170 � 25 de Julho de 2002 15 786-(143)

Capital: 1 002 410$, após o reforço de 602 410$, em dinheiro,
subscrito em partes iguais por ambos os sócios.

Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas: José Manuel Rodrigues Gonçalves, com 2500

euros, e Joaquim Fernando de Sousa Ventura, com 2500 euros.

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

Está conforme.

4 de Abril de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Maga-
lhães Basto. 1000081658

CLÍNICA MÉDICO-DENTÁRIA DA AVENIDA
DE MATOSINHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2231/940526; identificação de pessoa colectiva n.º 503205389;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 8/011218.

Certifico que o capital foi elevado à cifra de 5000 euros, sendo o
extracto da inscrição do teor seguinte:

Reforço, redenominação e alteração do contrato.
Artigo alterado: 5.º
Capital: 1 002 410$, após o reforço de 2410$, em dinheiro, subs-

crito pelos sócios na proporção das suas quotas.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas: António Augusto Ferreira Pereira, com 4500

euros, e Nuno Filipe Soares Ferreira Pereira, com 500 euros.

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

Está conforme.

4 de Abril de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Maga-
lhães Basto. 1000081659

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE COSTA & TORRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2272/920619; identificação de pessoa colectiva n.º 502784547;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 27/011218.

Certifico que o capital foi elevado à cifra de 5000 euros, sendo o
extracto da inscrição do teor seguinte:

Reforço, redenominação e alteração do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Capital: 1 002 410$, após o reforço de 502 410$, em dinheiro,

subscrito em partes iguais por ambos os sócios.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas: Albino Manuel da Silva Torres, com 2500 euros,

e Júlia Maria Gonçalves da Costa, com 2500 euros.

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

Está conforme.

4 de Abril de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Maga-
lhães Basto. 1000081660

RESTAURANTE O ARQUINHO DO CASTELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 48 384/901004; identificação de pessoa colectiva
n.º 502424184; inscrição n.º 7; número e data da apresentação:
55/011219.

Certifico que o capital foi elevado à cifra de 5000 euros, sendo o
extracto da inscrição do teor seguinte:

Reforço, redenominação e alteração do contrato.
Artigo alterado: 5.º
Capital: 1 002 410$, após o reforço de 2410$, em dinheiro, subs-

crito em partes iguais por ambos os sócios
Capital: 5000 euros
Sócios e quotas: António Manuel Duarte Ferreira, com 2500 euros,

e Francelina Teixeira da Fonseca Ferreira, com 2500 euros.

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

Está conforme.

4 de Abril de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Maga-
lhães Basto. 1000081661

CEQUIP � EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 50 557/880719; identificação de pessoa colectiva
n.º 502012358; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 21 e inscrição
n.º 23; números e data das apresentações: 27 e 28/011219.

Certifico que foram depositadas carta e acta, de onde consta a
cessação de funções do administrador Henrique Camilo da Silva
Gonçalves, em 3 de Dezembro de 2001, por renúncia, e a designa-
ção do administrador, até termo do mandato em curso, José Antó-
nio Martins de Jesus, casado, em 3 de Dezembro de 2001.

Está conforme.

4 de Abril de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Maga-
lhães Basto. 1000081662

IMOBILIÁRIA DA CACELA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9132/971212; identificação de pessoa colectiva n.º 504195808;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 38/011214.

Certifico que foi depositada acta, de onde consta a designação dos
membros dos órgãos sociais para o quadriénio de 2001-2004:

Conselho de administração: presidente � Manuel Joaquim Ferreira
Vieira; vogais � Alfredo Rodrigues da Silva Marques e Marco Auré-
lio Lopes Nunes;

Fiscal único � Óscar Quinta, Canedo da Mota & Pires Fernan-
des, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por Óscar
José Alçada da Quinta; suplente � Velosa Nadais & Associados,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por José
Manuel Varandas Marques, solteiro, maior, em 28 de Março de 2001.

Está conforme.

22 de Março de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Ma-
galhães Basto. 1000081663

CORREIA GOMES & AIRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 24 226/790917; identificação de pessoa colectiva
n.º 500887381; inscrição n.º 14; número e data da apresentação:
28/011217.

Certifico que o capital foi elevado à cifra de 5000 euros, sendo o
extracto da inscrição do teor seguinte:

Reforço, redenominação e alteração do contrato.
Artigo alterado: 4.º
Capital: 1 002 410$, após o reforço de 2410$, em dinheiro, subs-

crito pelos sócios na proporção das suas quotas.
Capital: 5000 euros
Sócios e quotas: Francisco Gabriel de Morais, com 3000 euros, e

Carla Luísa Fernandes Monteiro, com 2000 euros.

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

Está conforme.

23 de Março de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Ma-
galhães Basto. 1000081664

PÓVOA DE VARZIM

BETOMINHO � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2557/000510; identificação de pessoa colectiva n.º 501379959;
inscrição n.º 8; números e data das apresentações: 5 e 6/18012002.
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Certifico que, por escritura de 19 de Dezembro de 2001, do 1.º
Cartório Notarial da Póvoa de Varzim, o capital social da sociedade
em epígrafe, foi aumentado de 25 000 000$ para 100 241 000$,
mediante o reforço de 75 241 000$, subscrito em dinheiro e, em
consequência, foi alterado o n.º 1 do artigo 4.º do contrato social,
cuja redacção passou a ser a seguinte:

4.º

1 � O capital social, integralmente subscrito, é de 500 000 euros,
divididos em 100 000 acções nominativas, com o valor nominal de
5 euros cada uma, encontrando-se realizado quanto ao montante de
250 000 euros, devendo os restantes 250 000 euros serem realiza-
dos até final do ano de 2003.

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

Está conforme.

23 de Abril de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000079275

RAMOS & RAMOS � EXPORTAÇÃO DE ARTIGOS
DE ARTESANATO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 697/850418; identificação de pessoa colectiva n.º 501563121;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 11/23012002.

Certifico que foi depositada acta, de onde consta que o capital
social da sociedade em epígrafe foi aumentado de 400 000$ para
1 002 410$, mediante o reforço de 602 410$, subscrito em dinheiro,
na proporção das respectivas quotas e, em consequência, foi alte-
rado o artigo 3.º do contrato social, cuja redacção passou a ser a
seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e é
formado por duas quotas iguais do valor nominal de 2500 euros cada
e pertence uma a cada um dos sócios Henrique Ferreira Moreira Ramos
e Abílio Ferreira Moreira Ramos.

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

Está conforme.

24 de Abril de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000079274

AUGUSTO & SERRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 137/680930; identificação de pessoa colectiva n.º 500525811;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 3/24012002.

Certifico que, por escritura de 13 de Dezembro de 2001, do 2.º
Cartório Notarial da Póvoa de Varzim, o capital social da sociedade
em epígrafe foi aumentado de 400 000$ para 1 002 410$, mediante
o reforço de 602 410$, subscrito em dinheiro e partes iguais por
ambos os sócios.

Pela mesma escritura, foram alterados os artigos 1.º, 3.º, 4.º, 5.º,
6.º e 7.º e aditados os artigos 8.º, 9.º e 10.º do contrato social, cuja
redacção passou a ser a seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Augusto & Serra, L.da

2 � A sede social é na freguesia e concelho da Póvoa de Varzim,
na Praça do Almada, 16.

3 � Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá ser
transferida dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
assim como estabelecer, transferir ou encerrar agências, filiais, su-
cursais, delegações ou outras formas de representação.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado e cor-
respondente à soma de duas quotas: uma no valor de 2500 euros do
sócio Bernardino Lopes Pereira de Sousa, e outra no valor igual-
mente de 2500 euros da sócia Maria da Conceição Viana da Silva.

ARTIGO 4.º

Mediante deliberação dos sócios, a sociedade pode participar no
capital de outras sociedades, ainda que com objecto social diferente,
associar-se a quaisquer pessoas singulares ou colectivas ou a quais-
quer agrupamentos complementares de empresas, associações em
participação ou consórcios ou entidades de natureza semelhante.

ARTIGO 5.º

1 � Poderão ser exigidas aos sócios e na proporção das suas quo-
tas, prestações suplementares de capital até ao limite máximo cor-
respondente a cinco vezes o seu capital social.

2 � Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, cujos juros
e termos de reembolso serão fixados em assembleia geral.

3 � A exigibilidade de prestações suplementares depende de deli-
beração dos sócios tomada por maioria simples dos votos corres-
pondentes ao capital social, que fixará igualmente o montante tor-
nado exigível e o prazo de prestação.

ARTIGO 6.º

1 � Em caso de cessão de quotas a terceiros será necessário o
consentimento prévio da sociedade, sendo que fica reservado a esta
o direito de preferência na sua aquisição.

2 � Na falta de consentimento, a sociedade obriga-se a adquirir
ou amortizar tal quota pelo valor do último balanço aprovado, acres-
cido da quota-parte correspondente aos fundos de reserva.

3 � A sociedade não se dissolve por morte ou interdição de qual-
quer sócio, continuando com os sobrevivos ou capazes e os herdei-
ros do falecido ou representante do interdito, devendo os contitulares
de qualquer quota nomear um de entre si que a todos represente na
sociedade enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 7.º

1 � A amortização de quotas é permitida nos seguintes casos e
por deliberação, por maioria simples, da assembleia geral da socie-
dade:

a) Por acordo com o sócio titular;
b) Por morte ou interdição do respectivo titular;
c) Em caso de arresto, penhora, ou outra forma de apreensão judicial

e, ainda, no caso de falência ou insolvência do respectivo titular;
d) Quando por divórcio, separação de pessoas e bens ou só de

bens de qualquer sócio, a respectiva quota lhe não fique a pertencer
por inteiro;

e) Por recusa do consentimento da sociedade em pretendida ces-
são de quotas a favor de estranhos.

2 � A amortização de quotas terá como contrapartida o valor
resultante do último balanço aprovado e parte correspondente aos
fundos de reserva, salvo o preceituado em disposições legais impera-
tivas.

3 � O pagamento da contrapartida da amortização poderá ser
fraccionado em quatro prestações semestrais e iguais, salvo o pre-
ceituado em disposições legais imperativas.

ARTIGO 8.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora
dele, activa e passivamente, serão exercidas pelos gerentes que fo-
rem nomeados em assembleia geral, os quais têm ou não remunera-
ção, conforme for deliberado pelos sócios.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de dois gerentes, em
conjunto.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, mas com inteira
obediência ao número anterior, a gerência poderá:

a) Confessar, desistir e transigir em juízo, bem como compro-
meter-se em árbitros;

b) Dar e tomar de trespasse;
c) Celebrar e terminar contratos de arrendamento, independente-

mente do prazo;
d) Instalar ou adquirir, manter, transferir ou encerrar estabeleci-

mentos;
e) Adquirir bens móveis e imóveis e aliená-los, permutá-los ou

obrigá-los por quaisquer actos ou contratos, ainda que se trate da
constituição de garantias reais;

f) Contrair empréstimos e assumir obrigações em nome da socie-
dade.

ARTIGO 9.º

Os lucros líquidos apurados em cada exercício, observados os
imperativos legais quanto à constituição do fundo de reserva legal,
serão aplicados conforme for deliberado, por maioria simples, pela
assembleia geral.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 170 � 25 de Julho de 2002 15 786-(145)

ARTIGO 10.º

O sócio ou sócios, impedido de comparecer à assembleia geral,
poderá fazer-se representar por outro sócio ou pessoa estranha à
sociedade, mediante simples carta, por ele assinada, dirigida à socie-
dade, identificando o representante.

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

Está conforme.

26 de Abril de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000079270

RESTAURANTE 31 DE JANEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1209/901114; identificação de pessoa colectiva n.º 502447841;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 22/17012002.

Certifico que, por escritura de 26 de Novembro de 2001, do
1.º Cartório Notarial da Póvoa de Varzim, foi alterado o artigo 4.º
do contrato social da sociedade em epígrafe, cuja redacção passou a
ser a seguinte:

ARTIGO 4.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao montante de 1 000 000 de euros.

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

Está conforme.

22 de Abril de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000079265

IRMÃOS CORREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1644/940208; identificação de pessoa colectiva n.º 503146943;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 7/17012002.

Certifico que foi depositada a acta, de onde consta que o capital
social da sociedade em epígrafe, foi aumentado de 400 000$ para
1 002 410$, mediante o reforço de 602 410$, subscrito em dinheiro,
na proporção das respectivas quotas e, em consequência, foi altera-
do o artigo 6.º do contrato social, cuja redacção passou a ser a se-
guinte:

ARTIGO 6.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e é
formado por duas quotas iguais do valor nominal de 2500 euros cada
e pertence uma a cada um dos sócios Emídio Fernandes Correia e
José Fernandes Correia.

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

Está conforme.

22 de Abril de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000079262

NORMAD, MADEIRAS DO NORTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 972/880804; identificação de pessoa colectiva n.º 500689369;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 9/13022002.

Certifico que, por escritura de 25 de Junho de 2001, do 1.º Car-
tório Notarial da Póvoa de Varzim, o capital social da sociedade em
epígrafe foi aumentado de 70 000 000$ para 80 192 800$, mediante
o reforço de 10 192 800$, subscrito em dinheiro e partes iguais por
ambos os sócios.

Pela mesma escritura, foi alterado o artigo 3.º do contrato social,
cuja redacção passou a ser a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 400 000 euros e
corresponde à soma de duas quotas iguais de 200 000 euros, per-

tencendo uma a cada um dos sócios Abílio Magina Rodrigues Pinto
e João Maria Barbosa da Silva.

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

Está conforme.

2 de Maio de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000079258

LUPUCONTA � GABINETE DE INFORMÁTICA, GESTÃO
E CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1311/910814; identificação de pessoa colectiva n.º 502606380;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 1/01032002.

Certifico que foi depositada a acta, de onde consta que o capital
social da sociedade em epígrafe foi aumentado de 400 000$ para
1 002 410$, mediante o reforço de 602 410$, por incorporação de
reservas e, em consequência, foi alterado o artigo 6.º do contrato
social, cuja redacção passou a ser a seguinte:

ARTIGO 6.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e cor-
responde à soma de quatro quotas: uma com o valor nominal de 2500
euros, pertencente ao sócio Carlos Manuel Martins da Cruz; duas
com o valor nominal de 2000 euros e 250 euros, respectivamente,
pertencentes ao sócio Victor Manuel Alves Barbedo Pinto, e outra
com o valor nominal de 250 euros, pertencente ao sócio Júlio Car-
los Gomes de Freitas.

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

Está conforme.

16 de Maio de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000079254

FERNANDES TORRES & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 784/860818; identificação de pessoa colectiva n.º 501702229;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 6/05032002.

Certifico que foi depositada a acta, de onde consta que o capital
social da sociedade em epígrafe foi aumentado de 700 000$ para
1 002 410$, mediante o reforço de 302 410$, por incorporação de
reservas, e, em consequência, foi alterado o artigo 3.º do contrato
social, cuja redacção passou a ser a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e cor-
responde à soma de três quotas: uma com o valor nominal de 2500
euros, pertencente ao sócio José Fernandes Santos; outra com o valor
nominal de 1250 euros, pertencente ao mesmo sócio José Fernan-
des Santos, e outra com o valor nominal de 1250 euros, perten-
cente à sócia Maria de Lurdes Torres da Silva.

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

Está conforme.

17 de Maio de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000079249

BRIOTE & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 832/870309; identificação de pessoa colectiva n.º 501792597;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 3/05032002.

Certifico que foi depositada a acta, de onde consta que o capital
social de sociedade em epígrafe, foi aumentado de 600 000$ para
1 002 410$, mediante o reforço de 402 410$00, por incorporação
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de reservas, e, em consequência, foi alterado o artigo 5.º do contra-
to social, cuja redacção passou a ser a seguinte:

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e cor-
responde à soma de duas quotas: uma com o valor nominal de 2500
euros, pertencente ao sócio Fernando Azevedo Ferreira, e outra com
o mesmo valor de 2500 euros, pertencente em comum e sem deter-
minação de parte ou direito ao referido Fernando Azevedo Ferreira
e Maria Flora de Azevedo Pereira.

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

Está conforme.

16 de Maio de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000079244

CANAVARRO & CANAVARRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1878/951219; identificação de pessoa colectiva n.º 503543934;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 19/25012002.

Certifico que foi depositada a acta, de onde consta que o capital
social da sociedade em epígrafe foi aumentado de 400 000$ para
1 002 410$, mediante o reforço de 602 410$, subscrito em dinheiro,
na proporção das respectivas quotas, e, em consequência, foi altera-
do o artigo 5.º do contrato social, cuja redacção passou a ser a se-
guinte:

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e é
formado por duas quotas iguais do valor nominal de 2500 euros cada
e pertence uma a cada um dos sócios João António Ferreira e Maria
da Conceição Rodrigues Cunha.

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

Está conforme.

29 de Abril de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000079239

CONSTRUÇÕES COELHO & VIEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2998/20020125; identificação de pessoa colectiva
n.º P 505469774; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
9/25012002.

Certifico que entre António José Coelho da Silva e José Miguel
Vieira Gonçalves, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Construções Coelho & Vieira, L.da, e
vai ter a sua sede na Rua de Manuel Gonçalves dos Santos, 53, da
freguesia de Amorim, do concelho da Póvoa de Varzim.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede pode 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 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
5000 euros, dividido em duas quotas iguais de 2500 euros, perten-
centes uma a cada um dos sócios.

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

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme.

29 de Abril de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000079237

CLÍNICA DE NEUROLOGIA E FISIATRIA
DA PÓVOA DE VARZIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 587/821013; identificação de pessoa colectiva n.º 501391657;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 18/25012002.

Certifico que foi depositada acta, de onde consta que o capital
social da sociedade em epígrafe foi aumentado de 400 000$ para
1 002 410$, mediante o reforço de 602 410$, subscrito em dinheiro,
na proporção das respectivas quotas, e, em consequência, foi altera-
do o artigo 3.º do contrato social, cuja redacção passou a ser a se-
guinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros, cor-
respondente à soma de quatro quotas, com o valor nominal de 1250
euros cada, pertencendo uma ao sócio Domingos Reis de Assunção;
outra à sócia Maria do Carmo Vaz Mendes; outra ao sócio José
Augusto Oliveira Abreu, e a última, em comum e partes iguais aos
sócios Rui Avelino da Costa Faria, José Augusto Oliveira Abreu e
Maria do Carmo Vaz Mendes.

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

Está conforme.

29 de Abril de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000079233

DELFIM MARTINS REGO & AMÉRICO MARTINS REGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1062/890523; identificação de pessoa colectiva n.º 502163739;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 17/25012002.

Certifico que, por escritura de 27 de Dezembro de 2001, do Car-
tório Notarial de Esposende, o capital social da sociedade em epí-
grafe foi aumentado de 400 000$ para 2 004 820$, mediante o re-
forço de 1 604 820$, subscrito em dinheiro e partes iguais por ambos
os sócios.
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Pela mesma escritura, foi alterado o artigo 5.º do contrato social,
cuja redacção passou a ser a seguinte:

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 10 000
euros, dividido em duas quotas iguais de 5000 euros cada, perten-
cendo uma a cada um dos sócios Américo Martins Rego e Delfim
Martins Rego.

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

Está conforme.

29 de Abril de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000079231

ALDA FÉLIX & TOUGUINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1568/930727; identificação de pessoa colectiva n.º 503040029;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 22/25012002.

Certifico que foi depositada fotocópia da escritura, referente à
dissolução e encerramento da liquidação da sociedade em epígrafe,
tendo as contas sido aprovadas em 31 de Dezembro de 2001.

Está conforme.

29 de Abril de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000079229

CAMPOS & PINHEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 359/780607; identificação de pessoa colectiva n.º 500762970;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 16/25012002.

Certifico que foi depositada acta, de onde consta que o capital
social da sociedade em epígrafe foi aumentado de 500 000$ para
1 002 410$, mediante o reforço de 502 410$, subscrito em dinheiro
na proporção das respectivas quotas, e, em consequência, foi alte-
rado o artigo 3.º do contrato social, cuja redacção passou a ser a
seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e é
formado por uma quota do valor nominal de 2500 euros, perten-
cente ao sócio Albino Campos Fernandes; outra do valor nominal
de 2300 euros, pertencente à sócia Maria Rosa Gomes Vilaça, e uma
quota do valor nominal de 200 euros, pertencente ao sócio Fernando
Alves Fernandes.

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

Está conforme.

29 de Abril de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000079227

CLÍNICA MÉDICA-DENTÁRIA � MARGARIDA
MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2401/990521; identificação de pessoa colectiva n.º 504673483;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 20/25012002.

Certifico que foi depositada acta, de onde consta que o capital
social da sociedade em epígrafe foi aumentado de 400 000$ para
1 002 410$, mediante o reforço de 602 410$, subscrito em dinheiro
na proporção das respectivas quotas, e, em consequência, foi alte-
rado o artigo 5.º do contrato social, cuja redacção passou a ser a
seguinte:

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros, e é
formado por uma quota do valor nominal de 4500 euros, perten-
cente à sócia Margarida Maria Maia Marques, e uma quota do valor
nominal de 500 euros, pertencente à sócia Maria de La Salete Mar-
ques Rajão.

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

Está conforme.

29 de Abril de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000079224

FERNANDO BASÍLIO � OURO FABRICANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2434/990729; identificação de pessoa colectiva n.º 504477730;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 4/28022002.

Certifico que, por escritura de 6 de Fevereiro de 2002, do 1.º Car-
tório Notarial de Vila do Conde, o capital social da sociedade em
epígrafe, foi aumentado de 5000 euros para 448 918,10 euros, me-
diante o reforço de 443 918,10 euros, subscrito em dinheiro e par-
tes iguais por ambos os sócios, subscrevendo cada um deles uma nova
quota.

Pela mesma escritura, foi alterado o artigo 4.º do contrato social,
cuja redacção passou a ser a seguinte:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
448 918,10 euros e corresponde à soma de quatro quotas, sendo: uma
do valor nominal de 2500 euros e outra do valor nominal de
221 959,50 euros, pertencentes ao sócio Fernando Manuel da Silva
Basílio, e uma do valor nominal de 2500 euros e outra do valor
nominal de 221 959,05 euros, pertencentes à sócia Ana Jacinta
Arteiro Braga Basílio.

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

Está conforme.

14 de Maio de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000080893

BASÍLIO & BRAGA � CONSTRUÇÕES IMOBILIÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2371/990325; identificação de pessoa colectiva n.º 504527762;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 3/28022002.

Certifico que, por escritura de 12 de Dezembro de 2001, do 1.º Car-
tório Notarial de Vila do Conde, o capital social da sociedade em
epígrafe, foi aumentado de 1 000 000$ para 1 002 410$, mediante
o reforço de 2410$, subscrito em dinheiro e partes iguais por ambos
os sócios.

Pela mesma escritura, foram alterados os artigos 2.º e 4.º do con-
trato social, cuja redacção passou a ser a seguinte:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção e venda de edifícios,
compra e venda de bens imobiliários.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor nominal
de 2500 euros cada, pertencendo uma a cada um dos sócios Fernando
Manuel da Silva Basílio e Ana Jacinta Arteiro Braga Basílio.

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

Está conforme.

14 de Maio de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000080890

CASA TRICANA � FAZENDAS, MALHAS E MIUDEZAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 89/951219; identificação de pessoa colectiva n.º 500568863;
inscrição n.º 53; número e data da apresentação: 2/29012002.

Certifico que foi depositada acta, de onde consta que o capital
social da sociedade em epígrafe foi aumentado de 500 000$ para
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1 002 410$, mediante o reforço de 502 410$, subscrito em dinheiro,
na proporção das respectivas quotas, e, em consequência, foi alte-
rado o artigo 3.º do contrato social, cuja redacção passou a ser a
seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e é
formado por duas quotas iguais do valor nominal de 2500 euros cada
e pertence uma a cada um dos sócios Alberto Martinho Maio Gomes
e Abeilardo dos Santos Sobral.

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

Está conforme.

29 de Abril de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000080887

MIRANDA & ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 220/741205; identificação de pessoa colectiva n.º 500386056;
averbamentos n.os 1, 2 e 3 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6;
números e data das apresentações: of. 6, of. 7, of. 8 e 9/05022002.

Certifico que, por escritura de 21 de Dezembro de 2001, do
l.º Cartório Notarial da Póvoa de Varzim, os ex-sócios Teresa Branca
Carvalho de Almeida, António Isaías Carvalho Miranda e Ana Bela
Carvalho de Almeida, cessaram funções de gerência na sociedade em
epígrafe, em 21 de Dezembro de 2001.

Mais certifico que a sede social foi mudada para a Avenida de
Mouzinho de Albuquerque, 104, sala 9, na cidade da Póvoa de Var-
zim.

Certifico, ainda, que o capital social foi aumentado de 10 000 000$
para 10 024 100$, mediante o reforço de 24 100$, subscrito em
dinheiro e da seguinte forma: a sócia Leopoldina Araújo Carvalho
Miranda, com 14 460$, e o sócio António Miranda de Almeida, com
9640$.

Pela mesma escritura, foram alterados os artigos 1.º, 3.º e 5.º do
contrato social, cuja redacção passou a ser a seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade tem a firma Miranda & Almeida, L.da, e a sua
sede é na Avenida de Mouzinho de Albuquerque, 104, sala 9, na ci-
dade da Póvoa de Varzim, e teve o seu início a partir de 10 de Se-
tembro de 1974.

2 � Por simples decisão da gerência, a sociedade pode mudar a
sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como criar filiais ou sucursais ou outras formas de representa-
ção social, em qualquer parte do território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 50 000 euros e
corresponde à soma de duas quotas, sendo: uma com o valor nomi-
nal de 30 000 euros, pertencente à sócia Leopoldina Araújo Carva-
lho Miranda, e outra com o valor nominal de 20 000 euros, perten-
cente do sócio António Miranda de Almeida.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade fica a cargo
de dois gerentes, remunerados ou não, conforme for deliberado em
assembleia geral.

2 � A sociedade fica vinculada pela intervenção de qualquer um
dos gerentes.

3 � Ficam designados gerentes os sócios Leopoldina Araújo Car-
valho Miranda e António Miranda de Almeida.

4 � Em ampliação dos poderes, a gerência poderá celebrar todos
e quaisquer actos jurídicos, nomeadamente de locação, aquisição, alie-
nação, garantia e oneração de bens móveis ou imóveis, bem como
outorgar e assinar contratos, cheques, letras, livranças, avales, fian-
ças, abonações e outros títulos e actos semelhantes, incluindo a ce-
lebração dos respectivos contratos de promessa, confessar, desistir
ou transigir em juízo, nos termos em condições que entender.

5 � A gerência pode, ainda, sem consentimento de outros órgãos,
adquirir para a sociedade participações em outras sociedades de res-
ponsabilidade limitada, cujo objecto seja igual ao seu, bem como ad-
quirir livremente para a sociedade participações em outras socieda-
des como sócia de responsabilidade ilimitada e, ainda, a adquirir
livremente para a sociedade participações em outras sociedades com

objecto diferente do seu, reguladas por leis especiais e em agrupa-
mentos complementares de empresas, podendo ainda alienar ou
onerar essas participações.

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

Está conforme.

30 de Abril de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000080885

RESTAURANTE FRANGANITO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2115/970807; identificação de pessoa colectiva n.º 503947865;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 11/05022002.

Certifico que, por escritura de 26 de Dezembro de 2001, do 1.º Car-
tório Notarial da Póvoa de Varzim, o capital social da sociedade em
epígrafe foi aumentado de 400 000$ para 5 012 050$, mediante o
reforço de 4 612 050$, subscrito em dinheiro e da seguinte forma: o
sócio José Carvalho Barroso, com 2 536 627$50; a sócia Maria
Fernanda de Sousa Fernandes Barroso, com 922 410$, e cada um
dos sócios Maria do Rosário Fernandes Barroso, Jorge Miguel Fer-
nandes Barroso, Artur José Fernandes Barroso, Carla Maria Fernan-
des Barroso e Mário Adelino Fernandes Barroso, com 230 602$50.

Pela mesma escritura, foi alterado o artigo 3.º do contrato social,
cuja redacção passou a ser a seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 25 000 euros e
corresponde à soma de sete quotas: uma com o valor nominal de
13 750 euros do sócio José Carvalho Barroso; outra com o valor
nominal de 5000 euros da sócia Maria Fernanda de Sousa Fernandes
Barroso, e cinco quotas iguais com o valor nominal de 1250 euros
cada uma, pertencendo uma a cada um dos sócios Maria do Rosário
Fernandes Barroso, Jorge Miguel Fernandes Barroso, Artur José Fer-
nandes Barroso, Carla Maria Fernandes Barroso e Mário Adelino
Fernandes Barroso.

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

Está conforme.

30 de Abril de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000080882

GAYO, GOMES & TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1385/920403; identificação de pessoa colectiva n.º 502741562;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 14/07022002.

Certifico que foi depositada fotocópia da escritura, referente à
dissolução e encerramento da liquidação da sociedade em epígrafe,
tendo as contas sido aprovadas em 21 de Janeiro de 2002.

Está conforme.

2 de Maio de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000080881

RIBEIRO TELES & ALMEIDA � CONSULTORIA TÊXTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2131/970924, identificação de pessoa colectiva n.º 503969591;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 6/18022002.

Certifico que foi depositada acta, de onde consta que o capital
social da sociedade em epígrafe foi aumentado de 400 000$ para
1 002 410$, mediante o reforço de 602 410$, subscrito da seguinte
forma: 25 044$, por reservas; 337 353$, por resultados transitados,
e 240 013$, em dinheiro, e, em consequência, foi alterado o artigo 5.º
do contrato social, cuja redacção passou a ser a seguinte:

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e é
formado por duas quotas iguais do valor nominal de 2500 euros cada
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e pertence uma a cada um dos sócios Maria Adília Ribeiro Teles Feio
Fazendeiro e Aníbal Paiva de Almeida Fazendeiro.

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

Está conforme.

6 de Maio de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000080879

ORBÍRIO � IMOBILIÁRIO E EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2266/980717; identificação de pessoa colectiva n.º 504211145;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 26/05022002.

Certifico que, por escritura de 28 de Dezembro de 2001, do 6.º
Cartório Notarial do Porto, o capital social da sociedade em epí-
grafe foi aumentado de 30 000 000$ para 30 072 300$, mediante o
reforço de 72 300$, subscrito em dinheiro, e, em consequência, foi
alterado o n.º 1 do artigo 4.º do contrato social, cuja redacção pas-
sou a ser a seguinte:

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de 150 000 euros, está integralmente subs-
crito e realizado e é dividido em 30 000 acções ordinárias, cada uma
com o valor nominal de 5 euros.

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

Está conforme.

30 de Abril de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000080878

SULIMAR � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1244/910207; identificação de pessoa colectiva n.º 502514574;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 6730012002.

Certifico que, por escritura de 21 de Dezembro de 2001, do 1.º Car-
tório Notarial da Póvoa de Varzim, o capital social da sociedade em
epígrafe foi aumentado de 500 000$ para 1 102 651$, mediante o
reforço de 602 651$, subscrito em dinheiro e da seguinte forma: o
sócio António Miranda de Almeida, com 723$; o sócio José Miguel
Carvalho de Miranda, com 482$, e cada um dos novos sócios Te-
resa Branca Carvalho de Almeida, António Isaías Carvalho Miranda
e Ana Bela Carvalho de Almeida, com 200 482$.

Pela mesma escritura, foram alterados os artigos 6.º e 9.º do con-
trato social, cuja redacção passou a ser a seguinte:

6.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5500 euros e cor-
responde à soma de cinco quotas: uma do valor nominal de 1500
euros, pertencente ao sócio António Miranda de Almeida, e quatro
quotas iguais, com o valor nominal de 1000 euros cada uma, perten-
cendo uma a cada um dos sócios Teresa Branca Carvalho de Almeida,
António Isaías Carvalho Miranda, Ana Bela Carvalho de Almeida e
José Miguel Carvalho Miranda.

9.º

1 � A administração e representação da sociedade fica a cargo
de um ou mais gerentes, conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � São desde já designados gerentes os sócios António Miranda
de Almeida, Teresa Branca Carvalho de Almeida, António Isaías
Carvalho Miranda, Ana Bela Carvalho de Almeida e José Miguel
Carvalho Miranda.

3 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
é necessária a intervenção conjunta de quaisquer outros dois dos
gerentes designados.

4 � Em ampliação dos poderes, a gerência poderá celebrar todos
e quaisquer actos jurídicos, nomeadamente de locação, aquisição,
alienação, garantia e oneração de bens móveis ou imóveis, bem como
outorgar e assinar contratos, cheques, letras, livranças, avales, fian-
ças, abonações e outros títulos e actos semelhantes, incluindo a ce-
lebração dos respectivos contratos de promessa, confessar, desistir
ou transigir em juízo, nos termos e em condições que entender.

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

Está conforme.

29 de Abril de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000080873

A VOZ DA PÓVOA � COMUNICAÇÃO SOCIAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2445/990827; identificação de pessoa colectiva n.º 504822381;
data da apresentação: 070302.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade
em epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas,
relativa ao ano de 1999.

27 de Maio de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000080868

A VOZ DA PÓVOA � COMUNICAÇÃO SOCIAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2445/990827; identificação de pessoa colectiva n.º 504822381;
data da apresentação: 070302.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade
em epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas,
relativa ao ano de 2000.

27 de Maio de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000080866

QUANTAL � LASER TECNOLOGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1782/950329; identificação de pessoa colectiva n.º 503401269;
número e data da apresentação: 070302.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade
em epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas,
relativa ao ano de 2000.

27 de Maio de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000080864

CARVALHO & PINTO � CONTABILIDADE E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2373/990331; identificação de pessoa colectiva n.º 504527738;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 8/06022002.

Certifico que, por escritura de 11 de Janeiro de 2002, do 1.º Car-
tório Notarial da Póvoa de Varzim, foram alterados os artigos 3.º e
7.º do contrato social, cuja redacção passou a ser a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 6000
euros, dividido em três quotas, sendo: uma com o valor nominal de
3000 euros e outra com o valor nominal de 2700 euros, ambas per-
tencentes à sócia Ana Maria de Sousa Carvalho, e outra com o va-
lor nominal de 300 euros, pertencente ao sócio Carlos Pereira dos
Santos Pinto.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota ou quotas de sócios, nos
casos de falência ou insolvência do mesmo, arresto, arrolamento,
penhora ou arrematação judicial ou administrativa ou qualquer outro
acto que afecte a livre disponibilidade da quota, e, ainda, se falecer
o sócio que dela é titular.

§ único. O valor da amortização da quota será o respectivo valor
nominal.

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

Está conforme.

30 de Abril de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000080862
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TUTTOSPORT DAVID�S � COMÉRCIO DE ARTIGOS
DE DESPORTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 3006/20020213; identificação de pessoa colectiva
n.º P 505963442; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
13/13022002.

Certifico que entre Zacarias José Ferreira de Assunção e Maria de
Fátima Gonçalves da Cruz, foi constituída a sociedade em epígrafe,
a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Tuttosport David�s � Comércio de
Artigos de Desporto, L.da

2.º

A sede da sociedade é na Praça do 5 de Outubro, 12, desta cidade
da Póvoa de Varzim, podendo a gerência, sem consentimento de
outros órgãos, transferi-la para outro local dentro do mesmo conce-
lho ou para concelho limítrofe, bem como criar agências, delega-
ções, sucursais, filiais ou outras formas de representação social, no
território nacional ou estrangeiro.

3.º

O objecto da sociedade consiste no comércio a retalho de artigos
de desporto, campismo, caça e de lazer.

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, pertencendo uma a cada um dos sócios Zacarias José Ferreira
de Assunção e Maria de Fátima Gonçalves da Cruz.

5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete aos sócios Zacarias José
Ferreira de Assunção e Maria de Fátima Gonçalves da Cruz, desde já
designados gerentes.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
é suficiente a intervenção de qualquer um dos gerentes designados.

6.º

A divisão de quotas e a cessão a estranhos, no todo ou em parte,
depende do consentimento da sociedade, gozando os sócios não ce-
dentes, em primeiro lugar, e a sociedade, em segundo lugar, do di-
reito de preferência.

7.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela
carecer, nos termos e condições a fixar em assembleia geral.

8.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares ao
capital, não podendo, no entanto, essas prestações serem superio-
res, no seu conjunto, ao quíntuplo do capital social.

Está conforme.

2 de Maio de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000080859

RICARDO RIOS FONSECA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2309/981105; identificação de pessoa colectiva n.º 504270370;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 1/06022002.

Certifico que foi depositada acta, da qual consta que o capital social
da sociedade em epígrafe foi aumentado de 400 000$ para
1 002 410$, mediante o reforço de 602 410$, subscrito em dinheiro
na proporção das respectivas quotas, e, em consequência, foi alte-
rado o artigo 3.º do contrato social, cuja redacção passou a ser a
seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e é
formado por duas quotas iguais do valor nominal de 2500 euros cada

e pertence uma a cada um dos sócios Ricardo Jorge Maia Rios da
Fonseca e Joana Patrícia Maia Rios da Fonseca.

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

Está conforme.

30 de Abril de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000080858

P. O. C. � PLANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO
CONTABILÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 881/870813; identificação de pessoa colectiva n.º 500820848;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: of. 8/13022002.

Certifico que foi depositada acta, de onde consta que o capital
social da sociedade em epígrafe foi aumentado de 400 000$ para
1 002 410$, mediante o reforço de 602 410$, por incorporação de
reservas, e, em consequência, foi alterado o artigo 5.º do contrato
social, cuja redacção passou a ser a seguinte:

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e está
dividido em duas quotas, sendo: uma de 3750 euros e outra de 1250
euros, ambas pertencentes, em comum e sem determinação de parte
ou direito, aos sócios José Manuel Ferreira da Silva e Ricardo André
Branco Ferreira da Silva.

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

Está conforme.

2 de Maio de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000080856

MARIA HELENA GÓIS MACHADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 3007/20020213; identificação de pessoa colectiva
n.º P 505875489; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
14/13022002.

Certifico que entre Maria Helena Gomes Góis Machado, Carlos
José Leite de Azevedo Ferreira e Mário Jorge Gouveia Lopes, foi
constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato
constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Maria Helena Góis Machado, L.da, e
tem a sua sede na Avenida do Almirante Reis, 50-A, freguesia e con-
celho da Póvoa de Varzim.

§ 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 forma de
representação social, em território nacional e estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no comércio e indústria de produtos ali-
mentares e bebidas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e está dividido em três quotas: uma do valor nominal de
2750 euros, pertencente à sócia Maria Helena Gomes Góis Machado,
e duas do valor nominal de 1125 euros, pertencentes uma a cada um
dos sócios Carlos José Leite de Azevedo Ferreira e Mário Jorge
Gouveia Lopes.

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

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de todos os sócios, que
desde já são nomeados gerentes.
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2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em todos
os seus actos e contratos são necessárias as assinaturas de três ge-
rentes.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas é livre entre sócios; contudo, a favor de estra-
nhos, depende do consentimento da sociedade, gozando esta, em
primeiro lugar, e os restantes sócios não cedentes, em segundo lu-
gar, do direito de preferência na respectiva aquisição.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, nos
seguintes casos:

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

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

obrigações sociais;
d) No caso de morte de qualquer sócio;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

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

consentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia
geral.

2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no
balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou a tercei-
ros.

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

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anuais, depois de deduzida a parte destinada a
reserva legal, será dado o destino que for deliberado em assembleia
geral.

Está conforme.

2 de Maio de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000081285

ANTÓNIO FERNANDO GOMES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2999/20020128; identificação de pessoa colectiva
n.º P 505933209; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
12/28012002.

Certifico que entre António Fernando Gomes, Hermenegildo
Martins Gomes, António Justino Martins Gomes, Filomena de Fá-
tima Martins Gomes e Reinaldo Alberto Martins Gomes, foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato cons-
tante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma António Fernando Gomes & Filhos,
L.da, com sede na Rua do Tenente Valadim, 64, freguesia e concelho
da Póvoa de Varzim.

§ 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 em reparações eléctricas e electromecâni-
cas, bobinagens de motores. Instalações eléctricas marítimas, assis-
tência técnica.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e está dividido em cinco quotas: duas iguais do valor
nominal de 1250 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios
António Justino Martins Gomes e Hermenegildo Martins Gomes; uma
do valor nominal de 1000 euros, pertencente ao sócio António
Fernando Gomes, e duas iguais do valor nominal de 750 euros, per-
tencentes uma a cada um dos sócios Filomena de Fátima Martins
Gomes e Reinaldo Alberto Martins Gomes.

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

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo dos sócios António Jus-
tino Martins Gomes e Hermenegildo Martins Gomes, que desde já
são nomeados gerentes.

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

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

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

1 � A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, nos
seguintes casos:

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

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

obrigações sociais;
d) No caso de morte de qualquer sócio;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

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

sentimento da sociedade.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

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

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

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme.

29 de Abril de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000081279

SANTO TIRSO

J. MARINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 1015/810611; identificação de pessoa colectiva n.º 501159088;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 67/011227.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 400 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado em di-
nheiro, pelos sócios na proporção das suas quotas, com redeno-
minação do capital, e, em consequência, foi alterado o artigo 3.º do
respectivo contrato, o qual ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, representado por três quotas: uma do valor nominal de 3125
euros do sócio José Marino Ferreira de Lima, e duas do valor nomi-
nal de 937,50 euros, pertencentes cada uma delas, respectivamente,
aos sócios Filomena Adelaide Ferreira de Lima e Laurinda da Con-
ceição Ferreira de Lima.

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

Está conforme o original.

20 de Março de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000081266

CARNES BOUGADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 4151/981110; identificação de pessoa colectiva n.º 504282255;
data de entrega para depósito: 27032002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta, os documentos respeitantes à prestação de contas do
ano de 1998.

Está conforme.

9 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia Mon-
teiro Gouveia. 1000081265

CARNES BOUGADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 4151/981110; identificação de pessoa colectiva n.º 504282255;
data de entrega para depósito: 27032002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta, os documentos respeitantes à prestação de contas do
ano de 1999.

Está conforme.

9 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia Mon-
teiro Gouveia. 1000081263

COELHO & BARROSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 2565/920623; identificação de pessoa colectiva n.º 502798190;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 19/011226.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 500 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado em di-
nheiro, pelos sócios e em partes iguais, com redenominação do ca-
pital, e, em consequência, foi alterado o artigo 3.º do respectivo
contrato, o qual ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, representado por duas quotas iguais de 2500 euros, uma de
cada um dos sócios Armando Alberto da Silva Barroso e Maria de
Fátima Gonçalves Coelho.

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

Está conforme o original.

8 de Março de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000081261

SESSÃO � CONSULTORIA E INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 3925/980309; identificação de pessoa colectiva n.º 504105876;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 1/011226.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 400 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado em di-
nheiro, pelos sócios e em partes iguais, com redenominação do ca-
pital, e, em consequência, foi alterado o artigo 3.º do respectivo
contrato, o qual ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, corresponde à soma de duas quotas iguais, cada uma do valor
nominal de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios, Adão
Maurício Teixeira e José Manuel Costa Vieira.

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

Está conforme o original.

8 de Março de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000081260

CAFÉ, SNACK-BAR LEAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 4127/981014; identificação de pessoa colectiva n.º 504258206;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 17/011226.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 600 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado por pres-
tações suplementares, em 400 000$, e em dinheiro, 2410$, pelos
sócios na proporção das respectivas quotas, com redenominação do
capital, e, em consequência, foi alterado o artigo 3.º do respectivo
contrato, o qual ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, representado por duas quotas: uma no valor nominal de 2916
euros do sócio António Leal Pacheco, e uma de 2084 euros da sócia
Deolinda Ferreira Gonçalves da Fonseca.

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

Está conforme o original.

8 de Março de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000081258

FÁTIMA CEIA SOARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 3785/971015; identificação de pessoa colectiva n.º 503990272;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 18/011206.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 400 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado por in-
corporação de prestações suplementares, por ambos os sócios e em
partes iguais, com redenominação do capital, e, em consequência,
foi alterado o artigo 3.º do respectivo contrato, o qual ficou com a
redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, já integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, distribuído em duas quotas iguais do valor nominal de 2500
euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Maria de Fátima
Ceia Nobre Soares e José Fernando Andrade Cardoso.

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

Está conforme o original.

4 de Março de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000081256
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ENONORTE � PRODUTOS E EQUIPAMENTOS
ENOLÓGICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 2944/940304; identificação de pessoa colectiva n.º 503162450;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 20/011220.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 400 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado em di-
nheiro, pelos sócios na proporção das suas quotas, com redeno-
minação do capital, e, em consequência, foi alterado o artigo 3.º do
respectivo contrato, o qual ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado já em dinheiro, é de 5000
euros, representado por cinco quotas: duas iguais do valor nominal
de 625 euros, pertencendo cada uma aos sócios José Luís Gomes
Ferreira e Maria Alice Ferreira Norte Rilo Gomes Ferreira, e três
outras iguais do valor nominal de 1250 euros, pertencendo cada uma
delas, respectivamente, a cada um dos sócios José Luís Norte Rilo
Gomes Ferreira, Maria Alice Norte Rilo Gomes Ferreira e Isabel Maria
Norte Rilo Gomes Ferreira.

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

Está conforme o original.

28 de Fevereiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000081253

FABRICABOS � FÁBRICA DE CABOS
DE VASSOURAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 1362/850211; identificação de pessoa colectiva n.º 501501762;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 21/011211.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 1 000 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado em
dinheiro, por ambos os sócios, e em partes iguais, com redenominação
do capital social, e, em consequência, foi alterado o artigo 3.º do
respectivo contrato, o qual ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e é formado por duas quotas iguais do valor nominal de 2500
euros cada e pertence uma a cada um dos sócios Paula Maria Mar-
tins Fonteboa da Silva e Álvaro Moreira da Silva.

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

Está conforme o original.

1 de Fevereiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000081251

JOÃO DA SILVA SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 2065/900117; identificação de pessoa colectiva n.º 502295295;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 19/011211.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 1 000 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado em
dinheiro, por ambos os sócios na proporção das suas quotas, com
redenominação do capital social, e, em consequência, foi alterado o
artigo 3.º do respectivo contrato, o qual ficou com a redacção se-
guinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e é formado por duas quotas: uma do valor nominal de 3500
euros, pertencente ao sócio João da Silva Santos, e outra do valor
nominal de 1500 euros, pertencente à sócia Maria Inês Ramos de
Sousa Santos.

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

Está conforme o original.

1 de Fevereiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000081249

FÁBRICA DE SERRAÇÃO DA CAPELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula n.º 93/
480925; identificação de pessoa colectiva n.º 501065938; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 68/011220.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 400 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado em di-
nheiro, por todos os sócios na proporção das suas quotas, com redeno-
minação do capital, e, em consequência, foi alterado o artigo 3.º do
respectivo contrato, o qual ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, totalmente realizado, está divi-
dido em duas quotas, sendo: uma no valor de 2825 euros, perten-
cente aos sócios Irene de Oliveira Barbosa, Maria Olinda Oliveira
Pereira, Maria Adozinda Barbosa Pereira, Maria Virgínia de Oliveira
Pereira, Abel Francisco de Oliveira Pereira, Nuno de Santa Maria
Oliveira Pereira, Ana Maria de Oliveira Pereira, José Carlos de Oli-
veira Pereira, Maria Manuela de Oliveira Pereira, António Paulo
Oliveira Pereira, Maria Irene de Oliveira Pereira, Maria Gabriela de
Oliveira Pereira e Luís Miguel de Oliveira Pereira, em comum e sem
determinação de parte ou direito, e a outra no valor de 2175 euros,
pertencente, quanto a 115/200 avos ao sócio Tomás de Sá Mamede, e
quanto aos restantes 85/200 avos aos sócios Irene de Oliveira Bar-
bosa, Maria Olinda Oliveira Pereira, Maria Adozinda Barbosa Pe-
reira, Maria Virgínia de Oliveira Pereira, Abel Francisco de Oliveira
Pereira, Nuno de Santa Maria Oliveira Pereira, Ana Maria de Oli-
veira Pereira, José Carlos de Oliveira Pereira, Maria Manuela de
Oliveira Pereira, António Paulo Oliveira Pereira, Maria Irene de
Oliveira Pereira, Maria Gabriela de Oliveira Pereira e Luís Miguel de
Oliveira Pereira, em comum e sem determinação de parte ou direito.

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

Está conforme o original.

11 de Março de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000081246

IMAGO � CENTRO DE APOIO PSICOPEDAGÓGICO,
INTERVENÇÃO PSICOLÓGICA E FORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 3846/971202; identificação de pessoa colectiva n.º 503840190;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 14/011220.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 450 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado em di-
nheiro, por todos os sócios na proporção das suas quotas, com redeno-
minação do capital, e, em consequência, foi alterado o artigo 3.º do
respectivo contrato, o qual ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000,01
euros, o qual se encontra dividido em três quotas iguais, no valor
nominal de 1666,67 euros, pertencentes às sócias Laurentina Maria
Malheiro dos Santos, Isabel Maria Resende Pereira e Carla Isabel de
Brito Brandão.

§ único. A sociedade poderá exigir de todos os sócios e na pro-
porção das suas respectivas quotas, prestações suplementares até ao
montante de 30 000 000$ e desde que a chamada seja deliberada por
maioria simples de votos representativos do capital social.

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

Está conforme o original.

11 de Março de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000081243
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ADELINO & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 982/810317; identificação de pessoa colectiva n.º 501136592;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 5/011210.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 1 000 000$ para 1 002 410$, subscrito em dinheiro, por
ambos os sócios e em partes iguais, com redenominação do capital,
e, em consequência, foi alterado o artigo 3.º do respectivo contrato,
o qual ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais bens e valores constantes da escrita social, é de 5000 euros,
dividido em duas quotas iguais de 2500 euros, pertencentes uma a
cada um dos sócios Adelino de Sá e Silva e António de Sá e Silva.

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

Está conforme o original.

19 de Fevereiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000081240

MARTINS & ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 2647/921112; identificação de pessoa colectiva n.º 502875941;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º e-1 e inscrição n.º 5; números
e data das apresentações: 45 e 46/011226.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
cessação de funções do gerente Fernando Alves, por renúncia, em
14 de Dezembro de 2001, e aumentou o capital de 3 000 000$ para
3 007 230$, subscrito e realizado em dinheiro, por ambos os sócios
na proporção das suas quotas, com redenominação do capital, e, em
consequência, foram alterados os artigos 1.º, 3.º, 4.º e 6.º do respec-
tivo contrato, os quais ficaram com a redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Martins & Alves, L.da

2 � Tem a sua sede na Avenida do Conde de Vizela, 26, freguesia
de Aves, concelho de Santo Tirso.

3 � Por simples deliberação, a gerência poderá deslocar a sua sede
para dentro do mesmo concelho ou concelhos limítrofes.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 15 000
euros, representado por duas quotas iguais de 7500 euros, uma de
cada sócio Ana Maria da Silva Marques Pinto Martins e Alberto de
Freitas Martins.

ARTIGO 4.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao décuplo do capital social, por deliberação unânime dos
sócios.

ARTIGO 6.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada
ou não, compete aos gerentes a nomear em assembleia geral.

2 � Ficam desde já designados gerentes os actuais sócios.
3 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos

é suficiente a intervenção de um gerente.

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

Está conforme o original.

11 de Março de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000081237

EMPRESA DAS CALDAS DA SAÚDE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula n.º 12/
150703; identificação de pessoa colectiva n.º 500874557; inscri-
ção n.º 17; número e data da apresentação: 56/011226.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o capi-
tal de 7 000 000$ para 10 024 100$, subscrito e realizado em dinheiro,
com redenominação e renominalização do capital, e, em consequência,
foi alterado o artigo 6.º do respectivo contrato, o qual ficou com a
redacção seguinte:

ARTIGO 6.º

O capital da sociedade, integralmente realizado e subscrito, é de
50 000 euros, representado por 10 000 acções de valor nominal de
5 euros cada uma.

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

Está conforme o original.

11 de Março de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000081236

CAFÉ E SNACK-BAR RAMADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 1634/870209; identificação de pessoa colectiva n.º 501789839;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 75/011221.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 400 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado em di-
nheiro, pelos sócios na proporção das suas quotas, com redeno-
minação do capital, e, em consequência, foi alterado o artigo 3.º do
respectivo contrato, o qual ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, já integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, representado por duas quotas iguais de 2500 euros, uma de
cada sócio Sérgio Hélder de Sousa Moreira e Margarida Maria da Silva
Carneiro.

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

Está conforme o original.

28 de Fevereiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000081234

ANTÓNIO AREAL � TÊXTEIS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 5438/020129; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
16/020129.

Certifico que António Manuel da Costa Areal, constituiu a socie-
dade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos
seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma António Areal � Têxteis, Unipessoal,
L.da

2.º

1 � Tem a sua sede na Rua do Dr. Raul Castro Fernandes, arma-
zém 16, Fontiscos, da cidade e concelho de Santo Tirso.

2 � Por simples deliberação, a gerência poderá deslocar a sua sede
para dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, bem
como abrir filiais ou sucursais.

3.º

A sociedade tem por objecto o comércio por grosso de vestuário
exterior, interior e acessórios, fabricação de vestuário exterior e
interior em série, comércio a retalho de vestuário exterior, interior
e acessórios, importação e exportação de artigos têxteis e acessó-
rios.

4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 100 000 euros,
representado por uma quota de igual valor nominal, pertencente ao
sócio António Manuel da Costa Areal.

§ único. A entrada sócio foi realizada, quanto a 5000 euros, em
dinheiro, e a restante parte com entrada em bens em espécie, no
valor de 95 000 euros, que lhe foi atribuído em avaliação feita pelo
revisor oficial de contas, nos termos do n.º 1 do artigo 28.º do Có-
digo das Sociedades Comerciais, sendo a restante parte levado a re-
servas, nos termos do artigo 295.º do mesmo Código.
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Os referidos bens encontram-se devidamente identificados no re-
latório do revisor oficial de contas, que se arquiva, como parte in-
tegrante.

5.º

O sócio poderá decidir efectuar prestações suplementares até ao
décuplo do capital social.

6.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada
ou não, será nomeada em assembleia geral; porém, fica desde já
designado gerente o actual sócio.

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

Está conforme o original.

5 de Março de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000081232

IWW � TRADING, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 3757/970808; inscrição n.º 2; número e data da apresentação:
32/020325.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 400 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado em di-
nheiro, pelo sócio, com redenominação do capital, e, em consequên-
cia, foi alterado o artigo 4.º do respectivo contrato, o qual ficou
com a redacção seguinte:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, representado por uma só quota, pertencente ao seu único só-
cio Joaquim Nuno Pereira de Almeida Machado.

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

Está conforme o original.

8 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia Mon-
teiro Gouveia. 1000081231

VICON � COMÉRCIO DE LINHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 2193/901116; identificação de pessoa colectiva n.º 502461349;
data de entrega do depósito: 22032002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta, os documentos respeitantes à prestação de contas do
ano de 1999.

Está conforme.

8 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia Mon-
teiro Gouveia. 1000081229

VICON � COMÉRCIO DE LINHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 2193/901116; identificação de pessoa colectiva n.º 502461349;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 127/020327.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 400 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado em di-
nheiro, pelos sócios na proporção das suas quotas, com redeno-
minação do capital, e, em consequência, foi alterado o artigo 3.º do
respectivo contrato, o qual ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de 5000
euros, e está representado por duas quotas: uma de 3500 euros do
sócio Américo Jacinto Guimarães da Silva, e outra de 1500 euros da
sócia Maria Luísa de Barros Martins Guimarães da Silva.

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

Está conforme o original.

8 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia Mon-
teiro Gouveia. 1000081227

CONFECÇÕES COUTINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 3911/980302; identificação de pessoa colectiva n.º 504105787;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 130/020327.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 400 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado em di-
nheiro, pelos sócios na proporção das suas quotas, com redeno-
minação do capital, e, em consequência, foi alterado o artigo 3.º do
respectivo contrato, o qual ficou com a redacção seguinte:

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 4375
euros, pertencente ao sócio Geraldo da Silva Coutinho, e outra do
valor nominal de 625 euros, pertencente à sócia Rosa Maria da Cruz
Coutinho.

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

Está conforme o original.

8 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia Mon-
teiro Gouveia. 1000081221

CONFECÇÕES COUTINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 3911/980302; identificação de pessoa colectiva n.º 504105787;
data de entrega do depósito: 22032002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta, os documentos respeitantes à prestação de contas do
ano de 1999.

Está conforme.

8 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia Mon-
teiro Gouveia. 1000081218

JOAQUIM DE SOUSA MOURA DIAS & ESPOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 315/690522; identificação de pessoa colectiva n.º 500467218;
data de entrega do depósito: 25032002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta, os documentos respeitantes à prestação de contas do
ano de 1999.

Está conforme.

8 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia Mon-
teiro Gouveia. 1000081216

JOAQUIM DE SOUSA MOURA DIAS & ESPOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 315/690522; identificação de pessoa colectiva n.º 500467218;
data de entrega do depósito: 25032002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta, os documentos respeitantes à prestação de contas do
ano de 2000.

Está conforme.

8 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia Mon-
teiro Gouveia. 1000081215

CARNEIRO & SALGUEIRINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 1025/810630; identificação de pessoa colectiva n.º 501168958;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 1/020325.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 15 000 000$ para 80 192 800$, subscrito e realizado em
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dinheiro, por ambos os sócios na proporção das suas quotas, com
redenominação do capital, e, em consequência, foi alterado o ar-
tigo 3.º do respectivo contrato, o qual ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro
e nos demais bens e valores constantes da escrita social, é de 400 000,
dividido em duas quotas iguais de 200 000 euros cada, pertencente
uma a cada um dos sócios Manuel Pereira Carneiro e Deolinda
Salgueirinho da Silva.

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

Está conforme o original.

8 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia Mon-
teiro Gouveia. 1000081214

MARIA & CRISTINA MENDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 3033/940718; identificação de pessoa colectiva n.º 503237523;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 110/020327.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 500 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado em di-
nheiro, pelos sócios na proporção das suas quotas, com redeno-
minação do capital, e, em consequência, foi alterado o artigo 3.º do
respectivo contrato, o qual ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, dividido em duas quotas iguais no valor de 2500 euros cada,
uma de cada um dos sócios Maria Guilhermina Alves Santos Mendes
e Carla Cristina Santos Mendes.

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

Está conforme o original.

13 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000081264

J. M. RAMOS � FOTOGRAFIA E VÍDEO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 5546/020227; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
17/020227.

Certifico que Fernando José Maria de Faria Ramos, constituiu a
sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma J. M. Ramos � Fotografia e Vídeo,
Unipessoal, L.da, e tem sede na Rua Central de Cidoi, 414, 1.º, fre-
guesia de Alvarelhos, concelho da Trofa.

2 � Por simples decisão da gerência, a sede social pode ser trans-
ferida dentro do mesmo concelho ou concelhos limítrofes, bem como
criar filiais, sucursais, agências ou outras formas de representação
social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto as actividades fotográficas. Técni-
cas de refrigeração e ar condicionado.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, representado por uma quota de igual valor nominal, perten-
cente ao sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao sócio
José Maria de Faria Ramos, desde já nomeado gerente.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um ge-
rente.

ARTIGO 5.º

O sócio único pode celebrar com a sociedade negócios jurídicos
que sirvam à prossecução do seu objecto social.

ARTIGO 6.º

Mediante deliberação dos sócios, a sociedade pode participar no
capital de outras sociedades, ainda que com objecto social diferente,
associar-se a quaisquer pessoas singulares ou colectivas ou a quais-
quer agrupamentos complementares de empresas, associações em
participação ou consórcios ou entidades de natureza semelhante.

Está conforme o original.

9 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia Mon-
teiro Gouveia. 1000081124

FERNANDO OLIVEIRA SANTOS, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 5587/020430; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
6/020430.

Certifico que Fernando Oliveira dos Santos, constituiu a sociedade
em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos se-
guintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Fernando Oliveira Santos, Socie-
dade Unipessoal, L.da

2 � A sua sede é na Rua dos Covelos, 109, na freguesia de
Covelas, do concelho da Trofa.

ARTIGO 2.º

O seu objecto social consiste na actividade de carpintaria e fabri-
cação de mobiliário de cozinha.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de 5000
euros, pertencente na totalidade ao único sócio Fernando Oliveira
dos Santos.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e a representação da sociedade, remunerada
ou não, fica afecta ao sócio Fernando Oliveira dos Santos, que desde
já é nomeado gerente.

2 � A sociedade vincula-se com a intervenção do gerente.
3 � Em ampliação dos poderes normais de gerência, o gerente

pode:
a) Tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como alterar ou

rescindir os respectivos contratos;
b) Adquirir, por trespasse, quaisquer estabelecimento comercial ou

industrial;
c) Confessar, desistir e transigir em juízo

ARTIGO 5.º

Disposição transitória

O gerente fica autorizado a levantar o capital social depositado
em nome da sociedade, no Banco Santander Portugal, S. A., agência
da Trofa, a fim de fazer face às despesas deste contrato, registos,
publicações e aquisição de equipamentos necessários ao funciona-
mento da sociedade.

Está conforme o original.

9 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia Mon-
teiro Gouveia. 1000081122

FERNANDO ROCHA � MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 5596/020325; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
6/020325.

Certifico que entre Fernando Azevedo Rocha e Filomena Campos
Reis Rocha, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Fernando Rocha � Mediação de Se-
guros, L.da, com sede na Rua de Santa Maria Maria, 1622, da fregue-
sia de Alvarelhos, concelho da Trofa.
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§ único. Por simples deliberação da gerência poderá a sede social
ser deslocada para qualquer outro local dentro do mesmo concelho
ou para concelhos limítrofes, bem como criar ou extinguir sucursais,
filiais, agências ou outras formas de representação.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na mediação de seguros do ramo vida e
não vida.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, distribuído por duas quotas iguais do valor nominal
de 2500 euros cada, uma de cada um dos sócios Fernando Azevedo
Rocha e Filomena Campos Reis Rocha.

§ único. A sociedade poderá exigir dos sócios a realização de pres-
tações suplementares de capital até ao montante global de duas ve-
zes o capital social.

ARTIGO 4.º

A cessão, total ou parcial, de quotas é livre entre os sócios, care-
cendo do consentimento da sociedade quando feita a estranhos, a
qual tem preferência, em primeiro lugar, e em secundo, os sócios
não cedentes.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá amortizar quotas, nos seguintes casos:
a) De acordo com o respectivo titular;
b) Se a quota for arrestada, arrolada, penhorada ou apreendida

judicialmente;
c) Em caso de morte, interdição ou inabilitação de qualquer sócio.

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada ou
não, conforme for deliberado em assembleia geral, incumbe ao sócio
Fernando Azevedo Rocha, que desde já fica nomeado gerente, bas-
tando a sua assinatura para obrigar a sociedade em todos os seus actos
e contratos.

§ único. Ficam incluídos nos poderes de gerência, a compra e venda
de viaturas automóveis, dar e tomar de arrendamento quaisquer bens
imóveis, celebrar contratos de leasing e contratos financeiros.

ARTIGO 7.º

As assembleias gerais, sempre que a lei não prescreva outras for-
malidades, serão convocadas por cartas registadas dirigidas aos só-
cios, com a antecedência mínima de 20 dias.

Está conforme o original.

9 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia Mon-
teiro Gouveia. 1000081120

CARTELCOM � INSTALAÇÕES DE TV POR CABO
E SATELITE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 5595/020322; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
34/020322.

Certifico que entre Carlos Alberto de Azevedo Martins e Maria
da Conceição Moreira de Carvalho, foi constituída a sociedade em
epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguin-
tes:

1.º

A sociedade adopta a denominação de CARTELCOM � Instala-
ções de TV por Cabo e Satélite, L.da

2.º

1 � Tem a sua sede Rua de José Moura Coutinho, 1136, fregue-
sia do Muro, concelho da Trofa.

2 � Por simples deliberação, a gerência poderá deslocar a sua sede
para dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.

3.º

A sociedade tem por objecto a instalação de TV por cabo e sua
manutenção.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, representado por duas quotas: uma de 4000 euros do sócio

Carlos Alberto de Azevedo Martins, e uma de 1000 euros da sócia
Maria da Conceição Moreira de Carvalho.

5.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao décuplo do capital social, por deliberação unânime dos
sócios.

6.º

Qualquer cessão onerosa, quando feita a estranhos, depende do
consentimento da sociedade, atribuindo-se aos sócios não cedentes,
o direito de preferência a exercer nos termos gerais.

7.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada
ou não, compete aos gerentes a nomear em assembleia geral.

2 � Ficam desde já designados gerentes os actuais sócios.
3 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos

é suficiente a intervenção de um gerente.

Está conforme o original.

9 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia Mon-
teiro Gouveia. 1000081118

F. E. T. � FÁBRICA DE ESQUADRIAS DA TROFA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 1209/821220; identificação de pessoa colectiva n.º 501336281;
averbamento n.º 1 à inscrição E-8; número e data da apresenta-
ção: 31/020311.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, mudou a sede
para a Rua da Liberdade, 100, freguesia de Covelas, Trofa.

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

Está conforme o original.

6 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia Mon-
teiro Gouveia. 1000081116

ÁREA SOFT � INFORMÁTICA PROFISSIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 3901/980220; identificação de pessoa colectiva n.º 504079557;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 23/020311.

Certifico que, em relação à sociedade m epígrafe, mudou a sede e
aumentou o capital de 1 000 000$ para 1 002 410$, subscrito e
realizado em dinheiro, pelos sócios na proporção das suas quotas,
com redenominação do capital, e, em consequência, foram altera-
dos os artigos 1.º e 3.º do respectivo contrato, os quais ficaram com
redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Área Soft � Informática Profissio-
nal, L.da, e tem a sua sede na Rua de D. Pedro V, 1070, 1.º, salas 8
e 11, freguesia de São Martinho do Bougado, concelho da Trofa.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, dividido por quatro quotas: duas iguais do valor
nominal de 1650 euros, uma de cada um dos sócios Haider Ghulam
e Muhammad Aslam, e outras duas iguais do valor nominal de 850
euros, uma de cada um dos sócios Farooq Umer e Abdul Majeed Tahir.

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

Está conforme o original.

6 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia Mon-
teiro Gouveia. 1000081115

EXTRA � CONSTRUÇÕES INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 4195/990108; identificação de pessoa colectiva n.º 500230447;
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averbamento n.º 1 à inscrição E-8; número e data da apresenta-
ção: 25/020311.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, mudou a sede
para a Rua da Liberdade, 100, freguesia de Covelas, Trofa.

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

Está conforme o original.

6 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia Mon-
teiro Gouveia. 1000081114

CARLOS FONTES � PINTURA E LACADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 5009/010725; inscrição n.º 2; número e data da apresentação:
18/020312.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
designação de gerente de Laurentina Santos Azevedo, por delibera-
ção, em 20 de Dezembro de 2001.

Está conforme o original.

6 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia Mon-
teiro Gouveia. 1000081113

TRILISTA � AGÊNCIA DE PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 5301/011116; inscrição n.º 2; número e data da apresentação:
19/020312.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
designação de gerente de Laurentina Santos Azevedo, por delibera-
ção, em 10 de Dezembro de 2001.

Está conforme o original.

6 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia Mon-
teiro Gouveia. 1000081112

ISOPACK � INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE EMBALAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 5346/011205; identificação de pessoa colectiva n.º 504534718;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 8/020313.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 1 000 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado em
dinheiro, por ambos os sócios na proporção das suas quotas, com
redenominação do capital, e, em consequência, foi alterado o ar-
tigo 3.º do respectivo contrato, o qual ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, todo em dinheiro e integralmente pago, é de 5000
euros, dividido por duas quotas, sendo: uma de 4900 euros, perten-
cente à sócia Susana Isabel Ribeiro de Magalhães Machado, e outra
de 100 euros, pertencente ao sócio José de Magalhães Machado.

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

Está conforme o original.

6 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia Mon-
teiro Gouveia. 1000081111

FB � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 2882/931203; identificação de pessoa colectiva n.º 503106720;
averbamento n.º 1 à inscrição E-1; número e data da apresenta-
ção: 27/020311.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, mudou a sede
para a Rua da Liberdade, 100, lugar de Lemende, Covelas, Trofa.

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

Está conforme o original.

6 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia Mon-
teiro Gouveia. 1000081109

CONSTRUÇÕES S. FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 1580/860821; identificação de pessoa colectiva n.º 501710213;
averbamento n.º 1 à inscrição E-1; número e data da apresenta-
ção: 29/020311.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, mudou a sede
para a Rua da Liberdade, 100, freguesia de Covelas, Trofa.

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

Está conforme o original.

6 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia Mon-
teiro Gouveia. 1000081107

MACS � COMÉRCIO TÊXTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 4527/000329; identificação de pessoa colectiva n.º 504803760;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 6/020308.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, mudou a sede
e aumentou o capital de 5 000 000$ para 30 072 300$, subscrito e
realizado em dinheiro, por ambos os sócios e em partes iguais, com
redenominação do capital, e, em consequência, foram alterados os
artigos 2.º, n.º 1 e 4.º do respectivo contrato, os quais ficaram com
a redacção seguinte:

ARTIGO 2.º

1 � Tem a sua sede na Rua de Júlio Dinis, 390, Finzes, freguesia
de São Martinho do Bougado, concelho da Trofa.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é 150 000
euros, representado por duas quotas iguais de 75 000 euros, uma de
cada sócio Manuel António Costa da Silva e Maria Alice de Sá Oli-
veira.

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

Está conforme o original.

6 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia Mon-
teiro Gouveia. 1000081103

MATEUS & COSTA � COMÉRCIO E INDÚSTRIA
METALOMECÂNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 2908/940111; identificação de pessoa colectiva n.º 503126578;
data de entrega para depósito: 14032002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta, os documentos respeitantes à prestação de contas do
ano de 2000.

Está conforme.

2 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia Mon-
teiro Gouveia. 1000081099

ANTÓNIO FERNANDO NETO MOREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 5152/010924; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
18/010924.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 170 � 25 de Julho de 2002 15 786-(159)

Certifico que entre:
1.º António Fernando Neto Moreira, contribuinte fiscal

n.º 196763401, natural da freguesia de Roriz, deste concelho, ca-
sado na comunhão de adquiridos com a segunda outorgante, com quem
reside, titular do bilhete de identidade n.º 10557695, emitido em 14
de Outubro de 1997, pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa;

2.ª Carla Filipa Barbosa da Silva, contribuinte fiscal
n.º 202450201, natural da freguesia de São Mamede de Negrelos,
deste concelho, onde reside no lugar de Aldares, titular do bilhete de
identidade n.º 10739006, emitido em 14 de Outubro de 1997, pelos
Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pelos bilhetes de identida-
de, atrás indicados.

Declararam os outorgantes:
Que, pela presente escritura, constituíram a sociedade em epígrafe,

a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma António Fernando Neto Moreira, L.da

2.º

1 � Tem a sua sede no lugar de Aldares, freguesia de São Ma-
mede de Negrelos, concelho de Santo Tirso.

2 � Por simples deliberação, a gerência poderá deslocar a sua sede
para dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, bem
como abrir filiais ou sucursais.

3.º

O objecto social consiste na indústria e comércio de artigos têx-
teis.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, representado por duas quotas iguais de 2500 euros, uma de
cada sócio.

5.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada
ou não, compete aos gerentes a nomear em assembleia geral.

2 � Ficam desde já designados gerentes os actuais sócios.
3 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos

é suficiente a assinatura de um gerente.
4 � Ficam incluídos nos poderes de gerência a compra e venda

de veículos automóveis e celebração de contratos de leasing.

6.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dade, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regula-
das por leis especiais ou em agrupamentos complementares de em-
presas.

Está conforme.

5 de Dezembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000081097

FRANCISCO JOSÉ VILAÇA MOREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 5151/010924; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
17/010924.

Certifico que entre:
1.º Francisco José Vilaça Moreira, contribuinte fiscal

n.º 148560598, natural desta cidade, casado na comunhão de adqui-
ridos com a segunda outorgante, com quem reside;

2.ª Maria Fernanda Sá Araújo de Carvalho Vilaça, contribuinte
fiscal n.º 165102802, natural desta cidade, onde reside na Praça do
General Humberto Delgado, 41, 1.º, direito;
foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato
constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Francisco José Vilaça Moreira, L.da

2.º

1 � Tem a sua sede na Praça do General Humberto Delgado, 40,
rés-do-chão, direito, freguesia e concelho de Santo Tirso.

2 � Por simples deliberação, a gerência poderá deslocar a sua sede
para dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.

3.º

1 � A sociedade tem por objecto a electromecânica e bobinagem.
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.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, representado por duas quotas iguais de 2500 euros, uma de
cada sócio.

5.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até 50 000 euros, por deliberação unânime dos sócios.

6.º

Qualquer cessão onerosa depende do consentimento da sociedade,
atribuindo-se aos sócios não cedentes, o direito de preferência, a exer-
cer nos termos gerais.

7.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada
ou não, compete aos gerentes a nomear em assembleia geral.

2 � Ficam desde já designados gerentes os actuais sócios.
3 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos

é suficiente a intervenção de um gerente.
4 � Ficam incluídos nos poderes de gerência:
a) A compra e venda de viaturas automóveis de e para a socie-

dade;
b) Celebração de contratos de leasing;
c) Comprar, vender, tomar e dar de arrendamento bens imóveis,

bem como dar e tomar de trespasse estabelecimentos comerciais de
e para a sociedade.

Está conforme.

5 de Dezembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000081095

PAULO RODRIGUES & PINHEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 5157/010925; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
10/010925.

Certifico que entre:
1.º João Paulo da Silva Rodrigues, contribuinte fiscal

n.º 175708614, natural da freguesia de São Tomé de Negrelos, deste
concelho, casado na comunhão de adquiridos com a segunda outor-
gante, com quem reside, titular do bilhete de identidade n.º 6660774,
emitido pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa, em 8 de
Outubro de 1997;

2.ª Isabel Maria Pinheiro Rodrigues, contribuinte fiscal
n.º 147541824, natural da freguesia de Lordelo, concelho de Guima-
rães e residente no Largo do Dr. Braga da Cruz, 32, 2.º, direito, fre-
guesia de Aves, deste concelho, titular do bilhete de identidade
n.º 5952568, emitido pelos Serviços de Identificação Civil de Lis-
boa, em 8 de Outubro de 1997;
foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato
constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Paulo Rodrigues & Pinheiro, L.da

2.º

1 � Tem a sua sede no Largo do Dr. Braga da Cruz, 32, 2.º, di-
reito, freguesia de Aves, concelho de Santo Tirso.

2 � Por simples deliberação, a gerência poderá deslocar a sua sede
para dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.

3.º

A sociedade tem por objecto as reparações e comércio de veí-
culos automóveis.
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4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, representado por duas quotas: uma de 3000 euros do sócio
João Paulo da Silva Rodrigues, e outra de 2000 euros da sócia Isabel
Maria Pinheiro Rodrigues.

5.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até 50 000 euros, por deliberação unânime dos sócios.

6.º

Qualquer cessão onerosa feita a estranhos depende do consenti-
mento da sociedade, atribuindo-se aos sócios não cedentes, o direito
de preferência, a exercer nos termos gerais.

7.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada
ou não, compete aos gerentes a nomear em assembleia geral.

2 � Ficam desde já designados gerentes os actuais sócios.
3 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos

é suficiente a intervenção de um gerente.
4 � Ficam incluídos nos poderes de gerência:
a) Celebração de contratos de leasing;
b) Tomar e dar de arrendamento bens imóveis.

8.º

É expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade em
fianças, abonações ou letras de favor.

Está conforme.

5 de Dezembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000081092

MECATORRES � SERRALHARIA MECÂNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 5150/010924; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
11/010924.

Certifico que entre:
1.º Joaquim Torres de Sá, contribuinte n.º 157528995, casado na

comunhão de adquiridos com a segunda outorgante, natural da fre-
guesia de Fradelos, concelho de Vila Nova de Famalicão, onde reside
na Rua da Povoação;

2.ª Maria Luciana Ferreira da Silva de Sá, contribuinte n.º 176067620,
casada com o outorgante anterior, com quem reside e natural da
freguesia de Braga (São João do Souto), concelho de Braga;
foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato
constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma MECATORRES � Serralharia Mecâ-
nica, L.da, e tem a sua sede no lugar de Lantemil, Rua das Indústrias,
freguesia de Santiago do Bougado, concelho da Trofa.

§ único. Por simples deliberação da gerência poderá a sede ser
transferida para outro local do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, bem como criar sucursais, filiais, agências ou outras for-
mas de representação.

2.º

O objecto social consiste em serralharia mecânica.

3.º

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

4.º

A cessão, total ou parcial de quotas é livre entre sócios. No caso
de cessão, a estranhos, os sócios terão sempre direito de preferên-
cia.

5.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada ou não,
conforme for deliberado em assembleia geral, incumbe a ambos os só-
cios, que desde já ficam nomeados gerentes, bastando a assinatura de
um gerente para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos.

§ único. Ficam incluídos nos poderes de gerência a compra e venda
de bens móveis ou imóveis e celebrar contratos de locação finan-
ceira.

6.º

A sociedade poderá exigir dos sócios a realização de prestações
suplementares de capital até ao montante global de 50 000 euros.

7.º

As assembleias gerais, sempre que a lei não prescreva outras for-
malidades, serão convocadas por cartas registadas dirigidas aos só-
cios, com a antecedência mínima de 20 dias.

Está conforme.

5 de Dezembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000081090

ZULEN � COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 1240/830317; identificação de pessoa colectiva n.º 501373365;
data de entrega para depósito: 12042001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta, os documentos respeitantes à prestação de contas do
ano de 2001.

Está conforme.

8 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia Mon-
teiro Gouveia. 1000081086

CLAUDILENA � COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 4660/001002; identificação de pessoa colectiva n.º 504882538;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 20/020408.

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 8 de Janeiro de 2002.

Está conforme.

8 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia Mon-
teiro Gouveia. 1000081085

SANTOS & LIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 2474/920211; identificação de pessoa colectiva n.º 502697474;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 132/020328.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 800 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado em di-
nheiro, por ambos os sócios e em partes iguais, com redenominação
do capital, e, em consequência, foi alterado o artigo 3.º do respec-
tivo contrato, o qual ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, representado por duas quotas iguais de 2500 euros, perten-
cente uma a cada um dos sócios António de Azevedo Santos e Ma-
ria Júlia Ferreira Lima.

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

Está conforme o original.

13 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000081081

CONCORRENCIAL � AGÊNCIA DE PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 4440/991124; identificação de pessoa colectiva n.º 504818325;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 135/020328.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 400 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado em di-
nheiro, por ambos os sócios e em partes iguais, com redenominação
do capital, e, em consequência, foi alterado o artigo 3.º do respec-
tivo contrato, o qual ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, dividido em duas quotas com o valor nominal de 2500 euros,
pertencendo uma a cada um dos sócios Joaquim Jorge da Silva Cou-
tinho e Fernando Filipe da Silva Coutinho.

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

Está conforme o original.

13 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000081079

DRAGAS � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 3998/980514; identificação de pessoa colectiva n.º 504153803;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 106/020327.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 1 000 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado em
dinheiro, pelos sócios na proporção das suas quotas, com redeno-
minação do capital, e, em consequência, foi alterado o artigo 4.º do
respectivo contrato, o qual ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, representado por duas quotas: uma de 4750 euros do sócio
Rodrigo Miguel de Araújo Reis Barroso Coelho, e uma de 250 euros
do sócio José Simão de Araújo Costa Reis.

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

Está conforme o original.

13 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000081077

FOTO FREITAS & FREITAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 3470/960626; identificação de pessoa colectiva n.º 503667730;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 107/020327.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 400 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado em di-
nheiro pelos sócios na proporção das suas quotas, com
redenominação do capital, e, em consequência, foi alterado o artigo
3.º do respectivo contrato, o qual ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, distribuídos por três quotas: duas de igual valor
nominal de 2250 euros, uma de cada um dos sócios Apolino An-
drade Freitas e Maria de Fátima Oliveira Santos Freitas, e outra do
valor nominal de 500 euros da sócia Sandra Maria Oliveira Freitas.

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

Está conforme o original.

13 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000081075

MARSTAND � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 3899/980219; identificação de pessoa colectiva n.º 504078410;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 109/020327.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 1 000 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado em
dinheiro, pelos sócios na proporção das suas quotas, com redeno-
minação do capital, e, em consequência, foi alterado o artigo 3.º do
respectivo contrato, o qual ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, distribuído por quatro quotas iguais de 1250 euros cada, uma
de cada um dos sócios Mário Esteves Gomes, Nuno Miguel Afonso
dos Santos, José Maria de Oliveira Santos e João António de Pereira
Pandaio.

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

Está conforme o original.

13 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000081072

KANSAI SPECIAL PORTUGAL � MÁQUINAS
DE COSTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 2937/940214; identificação de pessoa colectiva n.º 503142476;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 104/020327.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 1 000 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado em
dinheiro, pelos sócios na proporção das suas quotas, com
redenominação do capital, e, em consequência, foi alterado o artigo
3.º do respectivo contrato, o qual ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, representado por quatro quotas: uma do valor nominal de 2500
euros da sócia Kansai Special (Internacional), Ltd.; duas iguais de
1000 euros, pertencendo cada uma delas, respectivamente, aos só-
cios João Lopes Pereira e Fausto Alberto Magalhães Mendes, e ou-
tra do valor nominal de 500 euros do sócio Júlio Fernando Vieira da
Costa.

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

Está conforme o original.

13 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000081262

TERESA & JORGE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 1025/810630; identificação de pessoa colectiva n.º 501168958;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 103/020327.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 400 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado em di-
nheiro, por ambos os sócios na proporção das suas quotas, com
redenominação do capital, e, em consequência, foi alterado o ar-
tigo 3.º do respectivo contrato, o qual ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, dividido em duas quotas iguais de 2500 euros cada, uma de
cada um dos sócios, Jorge Martins da Costa Campos e Teresa de
Jesus Rodrigues Costa.

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

Está conforme o original.

13 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000081259
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MUROCONTA � GABINETE DE CONSULTADORIA
E CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 3548/961031; identificação de pessoa colectiva n.º 503747777;
data de entrega para depósito: 26032002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta, os documentos respeitantes à prestação de contas do
ano de 1999.

Está conforme.

10 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000081257

MUROCONTA � GABINETE DE CONSULTADORIA
E CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 3548/961031; identificação de pessoa colectiva n.º 503747777;
data de entrega para depósito: 26032002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta, os documentos respeitantes à prestação de contas do
ano de 2000.

Está conforme.

10 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000081255

MATROFA � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 3795/971104; identificação de pessoa colectiva n.º 504007548;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 14/020326.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 500 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado em di-
nheiro, por ambos os sócios na proporção das suas quotas, com
redenominação do capital, e, em consequência, foi alterado o ar-
tigo 3.º, n.º 1, do respectivo contrato, o qual ficou com a redacção
seguinte:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 5000 euros, distribuído por duas quotas iguais de 2500
euros, uma de cada um dos sócios Camilo Cândido da Silva Carneiro
e Vítor Manuel Ribeiro Viana.

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

Está conforme o original.

10 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000081254

MUROCONTA � GABINETE DE CONSULTADORIA
E CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 3548/961031; identificação de pessoa colectiva n.º 503747777;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 77/020326.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 400 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado em di-
nheiro, por ambos os sócios e em partes iguais, com redenominação
do capital, e, em consequência, foi alterado o artigo 4.º do respec-
tivo contrato, o qual ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5000 euros, em dinheiro, e corresponde à
soma das duas quotas iguais, cada uma de 2500 euros, pertencentes
uma a cada um dos sócios Manuel António Moreira da Silva e Ri-
cardo Nuno Ferreira Barbosa.

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

Está conforme o original.

10 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000081252

MB � DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 2732/930310; identificação de pessoa colectiva n.º 502951630;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 179/020327.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe aumentou o
capital de 400 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado em di-
nheiro, por ambos os sócios na proporção das suas quotas, com
redenominação do capital, e, em consequência, foi alterado o ar-
tigo 3.º do respectivo contrato, o qual ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, representado por três quotas: uma do valor nominal de 2500
euros da sócia Maria Pereira da Costa; outra do valor nominal de
2000 euros da sócia Albina Maria Pereira da Silva Gonçalves, e outra
do valor nominal de 500 euros do sócio Armando Silva Gonçalves.

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

Está conforme o original.

13 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000081248

ALEXANDRE & MAGDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 1260/830523; identificação de pessoa colectiva n.º 501387544;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 47/020328.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 1 000 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado em
dinheiro, por ambos os sócios e em partes iguais, com redenominação
do capital, e, em consequência, foi alterado o artigo 3.º do respec-
tivo contrato, o qual ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, representado por duas quotas iguais do valor nominal de 2500
euros, uma de cada sócio Alexandre Orlando Miranda de Almeida e
Magda Maria Pinto de Azevedo Almeida.

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

Está conforme o original.

14 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000081247

EUROTROFA � EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
E AGRÍCOLAS DA TROFA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 2192/901204; identificação de pessoa colectiva n.º 502461322;
inscrição n.º 16; número e data da apresentação: 8/020515.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado o
respectivo contrato, quanto ao artigo 4.º, aditando ao artigo 5.º, três
novos números, que passam a ser os 4, 5 e 6, eliminando o artigo 6.º,
passando o 7.º a 6.º e aditando um novo artigo que passará a ser o
7.º, nos termos seguintes:

4.º

A cessão, total ou parcial, de quotas só poderá efectuar-se com o
prévio e expresso consentimento da sociedade, à qual é reservado o
direito de preferência.
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5.º

4 � Incluem-se nos poderes de gerência os de tomar e dar de
arrendamento, ceder a exploração, dar ou tomar de trespasse quais-
quer locais ou estabelecimentos, alienar ou onerar bens imóveis e
ou estabelecimentos comerciais, bem como a subscrição, aquisi-
ção, oneração ou alienação de participações sociais noutras soci-
edades.

5 � É proibido à gerência obrigar a sociedade em fianças, abona-
ções, letras de favor e demais actos e contratos alheios aos fins e
interesses da sociedade.

6 � Os gerentes exercerão as suas funções, com ou sem remune-
ração, conforme deliberado em assembleia geral, podendo esta, a ser
atribuída, consistir, total ou parcialmente, nos lucros da sociedade

7.º

1 � A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, nos
seguintes casos:

a) Sempre que as quotas sejam penhoradas, arrestadas, arroladas
ou sujeitas a qualquer outra forma de apreensão judicial;

b) Por falência ou insolvência do seu titular;
c) Por inabilitação ou interdição do seu titular;
d) Quando adjudicada ao cônjuge não sócio, em partilha de divór-

cio ou separação judicial de pessoas e bens.
2 � O valor da amortização de cada quota será de 5000 euros, a

menos que o valor da mesma resultante da situação liquida da socie-
dade seja inferior, caso em que será este o valor devido.

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

Está conforme o original.

24 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000080805

HELENA & FRANCISCO, INDÚSTRIA DE HOTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 2757/930422; identificação de pessoa colectiva n.º 502973471;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 20/020129.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi regis-
tado o aumento com 602 410$, subscrito e realizado em dinheiro,
pelos sócios e na proporção das suas quotas, pelo que passa para
5000 euros, sócios e respectivas quotas: Manuel Francisco Fer-
reira Dias e Maria Helena Ferreira Guimarães Silva, com 2500
euros cada, e foi alterado o artigo 4.º do respectivo contrato, o
qual ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, representado por duas quotas iguais, uma de cada sócio.

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

Está conforme o original.

18 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000080804

CASFIL � INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 1022/810623; identificação de pessoa colectiva n.º 501170952;
inscrição n.º 20; número e data da apresentação: 23/020206.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 650 000 000$ para 1 001 387 541$80, subscrito e
realizado pelos sócios na proporção das suas quotas, pela seguinte
forma:

a) 324 664 871$, mediante incorporação de reservas livres;
b) 24 697 803$, por incorporação de reservas legais; e
c) 2 024 868$, realizado em dinheiro, sendo 20 048$, pela nova

sócia CASFIL � Gabinete de Organização Administrativa, Contabi-
lidade e Assuntos Fiscais, L.da, com redenominação do capital, e pro-

cederam ainda à transformação em sociedade anónima, a qual ficou
com a redacção seguinte:

CAPÍTULO I

Denominação social, sede, objecto e duração

ARTIGO 1.º

Denominação

A sociedade adopta a denominação de CASFIL � Indústria de
Plásticos, S. A.

ARTIGO 2.º

Sede

1 � A sociedade tem a sua sede no lugar de Romão, freguesia de
Aves do concelho de Santo Tirso.

2 � O conselho de administração poderá, sem dependência de
deliberação dos accionistas:

a) Transferir a sede da sociedade para qualquer outro local dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe;

b) Criar, em qualquer parte do território nacional ou estrangeiro,
delegações, agências, sucursais, filiais, dependências escritórios ou
outras formas de representação.

ARTIGO 3.º

Objecto

1 � A sociedade tem por objecto a produção e transformação de
matérias plásticas, designadamente filmes plásticos e a sua comer-
cialização.

2 � A sociedade poderá participar em agrupamentos complemen-
tares de empresas e em agrupamentos europeus de interesse econó-
mico, bem como adquirir livremente participações em sociedades de
responsabilidade limitada, ainda que reguladas por leis especiais e
qualquer que seja o respectivo objecto.

ARTIGO 4.º

Duração

A sociedade durará por tempo indeterminado.

CAPÍTULO II

Capital social e acções

ARTIGO 5.º

Capital social

O capital social é de 5 000 000 de euros e encontra-se realizado
quanto a 4 996 430 euros, devendo os restantes 3570 euros ser rea-
lizados até 30 de Abril de 2002.

ARTIGO 6.º

Acções

1 � O capital está dividido em 1 000 000 de acções com o valor
nominal de 5 euros cada uma.

2 � As acções são nominativas, podendo ser nominativas ou ao
portador, reciprocamente convertíveis, depois do capital se encon-
trar integralmente realizado, sem prejuízo de poderem revestir forma
meramente escritural.

3 � Poderão ser emitidos títulos de 1, 5, 10, 50, 100, 1000 e de
múltiplos de 1000 acções.

4 � A sociedade não é obrigada a dividir os títulos objecto de
contitularidade que incorporem mais de uma acção, enquanto não
tiver havido partilha ou divisão entre os contitulares, mas, efectuada
esta, a divisão dos títulos pode ser efectuada a requerimento e à custa
dos interessados.

5 � A sociedade pode emitir acções preferenciais sem direito a
voto.

ARTIGO 7.º

Direito de preferência

1 � A transmissão das acções nominativas depende do consenti-
mento da sociedade, tendo os demais accionistas, sempre direito de
preferência na proporção do seu número de acções.
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2 � A constituição de penhora ou usufruto por negócio, inter vivos
sobre as acções nominativas depende também do consentimento da
sociedade.

3 � De acordo com o artigo 329.º do Código das Sociedades
Comerciais, o prazo para a sociedade se pronunciar é de 60 dias,
findo o qual a transmissão será livre.

4 � No caso de a sociedade recusar o consentimento, será sua
obrigação fazer adquirir as acções por um terceiro, nas mesmas con-
dições do negócio solicitado.

5 � No caso de o negócio ser gratuito, a aquisição far-se-á pelo
valor real, nos termos do artigo 105.º do Código das Sociedades
Comerciais.

6 � O usufrutuário de acções, se existir, terá os direitos que re-
sultam da aplicação do artigo 23.º do Código das Sociedades Comer-
ciais.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 8.º

Órgãos sociais

1 � São órgãos da sociedade:
A assembleia geral, o conselho de administração e o fiscal único.
2 � O mandato dos membros da mesa da assembleia geral, do

conselho de administração e do fiscal único tem a duração de três
anos, sendo permitida a sua reeleição, uma ou mais vezes.

3 � Os aludidos membros consideram-se empossados logo que
tenham sido eleitos e permanecem no exercício das suas funções até
à eleição de quem deva substituí-los, sendo que o ano civil em que
forem eleitos conta como completo para o cômputo do período do
mandato.

ARTIGO 9.º

Votações

As votações nos órgãos sociais revestem a forma que o respec-
tivo presidente designar, salvo os casos especiais previstos na lei.

ARTIGO 10.º

Assembleia geral

1 � A assembleia geral é constituída pelos accionistas que, com a
antecedência mínima de oito dias sobre a data designada para a res-
pectiva reunião possuam, averbadas no livro de registo da sociedade
ou nesta depositadas, ou que provem ter depositadas em instituições
de crédito, pelo menos, 10 acções.

2 � Os accionistas titulares de menos de 10 acções podem agrupar-
-se até completarem este número, fazendo-se representar na assem-
bleia geral por um deles, observado o disposto no número anterior.

3 � A cada grupo de 10 acções corresponde um voto.
4 � Os accionistas que sejam pessoas colectivas serão represen-

tados por pessoa singular designada para o efeito. Os accionistas que
sejam pessoas singulares poderão fazer-se representar por outros
accionistas ou pelo cônjuge, ascendente ou descendente do accio-
nista ou outro accionista.

5 � No caso de contitularidade de acções, só o representante
comum poderá participar nas reuniões da assembleia geral.

ARTIGO 11.º

Mesa da assembleia geral

1 � A mesa da assembleia é constituída por um presidente e um
secretário.

2 � Os membros da mesa da assembleia geral podem não ser ac-
cionistas.

ARTIGO 12.º

Competência da mesa da assembleia geral

Compete ao presidente da mesa da assembleia geral convocar, com
observância das formalidades legais, as reuniões da assembleia geral
e dirigir os seus trabalhos, bem como exercer outras funções que lhe
sejam conferidas por lei ou por delegação da própria assembleia.

ARTIGO 13.º

Reuniões e competência da assembleia geral

1 � A assembleia geral reúne ordinária e extraordinariamente.

2 � Reúne ordinariamente, nos três primeiros meses de cada ano,
para:

a) Deliberar sobre o relatório de gestão, o balanço e as contas e
o parecer do fiscal único;

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

sociedade;
d) Exercer as demais competências a ela conferidas pela lei ou

por este contrato.
3 � Reúne extraordinariamente, sempre que:
a) O conselho de administração ou o fiscal único o entendam

conveniente;
b) Um ou mais accionistas, com os requisitos e nas condições

previstas na lei, o requeiram.
4 � O requerimento referido na alínea b) do número anterior deve

ser formulado por escrito, com a(s) assinatura(s) do(s) autor(es)
reconhecida(s) notarialmente e dirigido ao presidente da mesa da
assembleia geral, indicando com precisão os assuntos a incluir na
ordem de trabalhos e justificando a necessidade da reunião da assem-
bleia. Considera-se não justificado o requerimento cujos motivos, por
obscuridade, contradição ou insuficiência, não esclareçam, concreta-
mente, as razões dele determinantes.

5 � A assembleia geral considerar-se-á validamente constituída,
em primeira convocação, quando estiverem presentes ou represen-
tados accionistas titulares de, pelo menos, metade do capital social,
exceptuando as acções pertencentes à própria sociedade, sendo as
respectivas deliberações tomadas pela maioria dos votos emitidos,
não se contando as abstenções.

6 � Em segunda convocação, a assembleia geral considerar-se-á
validamente constituída e em condições de deliberar seja qual for o
número de accionistas presentes ou representados, aplicando-se quanto
à tomada de deliberações o disposto no número anterior, salvo nos
casos especialmente previstos na lei.

7 � Para que a assembleia geral convocada a requerimento dos
accionistas possa reunir, devem estar presentes ou fazer-se repre-
sentar, os requerentes da convocação.

ARTIGO 14.º

Administração

1 � A administração da sociedade compete a um conselho de
administração, composto por três membros.

2 � Os membros do conselho de administração podem não ser
accionistas.

3 � A assembleia geral que eleger o conselho de administração
designará o respectivo presidente.

ARTIGO 15.º

Competências da administração

1 � Ao conselho de administração compete o exercício de todos
os poderes de direcção, gestão, administração e representação da
sociedade.

2 � O conselho de administração tem poderes para elevar o ca-
pital social, por uma ou mais vezes, até ao montante de 10 000 000
de euros.

ARTIGO 16.º

Obrigação da sociedade e delegação de poderes

1 � Sem prejuízo do disposto no número seguinte, a sociedade
fica validamente obrigada em todos os seus actos e contratos com a
assinatura do presidente do conselho de administração por si só, ou
por dois outros administradores ou de um administrador e um procu-
rador com poderes bastantes ou, ainda, de procurador ou procurado-
res mandatados para o efeito.

2 � O conselho de administração poderá delegar num ou em mais
administradores a gestão corrente da sociedade, ficando esta vincu-
lada pelos negócios por ele ou eles celebrados, dentro dos limites da
delegação.

3 � Para além das restrições impostas por lei em matéria de de-
legação, a aquisição, alienação e oneração de participações sociais
nunca poderão ser delegadas.

4 � Nos actos de mero expediente é suficiente a assinatura de
um único administrador.

ARTIGO 17.º

Fiscalização

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único, que será
revisor oficial de contas ou sociedade de revisores oficiais de contas
e terá um suplente também revisor oficial de contas ou sociedade de
revisores oficiais de contas
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CAPÍTULO IV

Lucros

ARTIGO 18.º

Repartição dos lucros

A importância dos lucros de cada exercício tem a aplicação que
os accionistas deliberarem, ressalvadas as limitações decorrentes das
disposições legais imperativas.

CAPÍTULO V

Dissolução e liquidação

ARTIGO 19.º

Dissolução e liquidação

1 � A sociedade dissolve-se nos casos previstos na lei ou mediante
deliberação dos accionistas que detenham acções correspondentes a,
pelo menos, três quartos do capital social.

2 � A liquidação do património, em consequência da dissolução
da sociedade, é feita extrajudicialmente, por uma comissão presidida
pelo presidente do conselho de administração.

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

Está conforme o original.

4 de Abril de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia Mon-
teiro Gouveia. 1000080803

A. H. BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 2336/910411; identificação de pessoa colectiva n.º 502584203;
averbamento n.º 1 à inscrição E-6 e inscrição n.º 10; números e
data das apresentações: 14, 15, 16 e 17/020107.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, procedeu à
cessação de funções de gerente de David Alcino Coutinho da Silva e
Lucília do Carmo Azevedo Leite, por renúncia, em 28 de Novembro
de 2001, e aumentou o capital de 400 000$ para 2 506 025$, subs-
crito e realizado em dinheiro pelos sócios na proporção das suas
quotas, com redenominação do capital, e, em consequência, foram
alterados os artigos 3.º e 4.º do respectivo contrato, os quais fica-
ram com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 12 500 euros, distribuído por duas quotas: uma do valor nomi-
nal de 9975,96 euros, pertencente ao sócio José Fernando Duarte
Ribeiro, e outra do valor nominal de 2524,04 euros, pertencente à
sócia Maria da Conceição da Silva Campos.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada ou
não, conforme for deliberado em assembleia geral, incumbe ao sócio
José Fernando Duarte Ribeiro, que desde já fica nomeado gerente,
bastando a assinatura de um gerente para obrigar a sociedade em todos
os seus actos e contratos.

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

Está conforme o original.

27 de Março de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000080802

IBP � INTERNATIONAL BUILDING PRODUCTS IBÉRICA, SL
(sucursal em Portugal)

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 5465/020222; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
19/020222.

Certifico que se procedeu à criação de uma representação perma-
nente (sucursal) da sociedade representada IBP � Sociedade Unipes-
soal International Building Products Ibérica, S. L., a qual se regue
pelos seguintes estatutos:

TÍTULO I

Denominação, objecto, duração e domicílio

ARTIGO 1.º

A sociedade denomina-se IBP � International Building Products
Ibérica, S. L.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o fabrico, venda e distribuição de
todo o tipo de material e, em especial, de torneiras para sanitários
e instalações similares, tanto industriais como domésticas, assim como
acessórios para tubagens de cobre, tanto forjado como fundido e todas
aquelas actividades directamente relacionadas com as referidas.

ARTIGO 3.º

Tais actividades poderão ser realizadas pela sociedade, total ou
parcialmente, de modo indirecto, mediante a titularidade de acções
ou participações em sociedades de objecto idêntico ou análogo.

ARTIGO 4.º

A sede da sociedade é estabelecida na Rua Ramón de Trinchería, 1,
Sant Feliu de Llobregat (Barcelona). Por acordo ou decisão ao órgão
de administração poderá transferir-se dentro do mesmo concelho
onde se encontra estabelecida. Do mesmo modo, pelo órgão de ad-
ministração poderão ser criadas, suprimidas ou transferidas as sucur-
sais, agências ou delegações que o desenvolvimento da actividade social
tornar necessárias ou convenientes, tanto em território nacional
como estrangeiro.

ARTIGO 5.º

A duração da sociedade é indeterminada, tendo dado início às suas
operações no dia da outorga da escritura de constituição.

TÍTULO II

Capital social e participações

ARTIGO 6.º

O capital social fixa-se em 750 000 000 de pesetas, representado
e dividido em 750 000 participações sociais indivisíveis e acumuláveis
de 1000 pesetas do valor nominal cada uma, numeradas corre-
lativamente de 1 a 750 000, ambos inclusive.

ARTIGO 7.º

As participações representativas do capital social não terão o
carácter de valores mobiliários nem poderão estar representadas
mediante títulos ou anotações em conta, nem denominar-se acções.
Também não poderão emitir-se títulos provisórios representativos
da propriedade das mesmas.

Cada participação social concede ao seu titular o direito a emitir
um voto. O único título de propriedade será a escritura pública de
constituição ou então os documentos públicos que, conforme os casos,
titulem as aquisições subsequentes. Em caso algum, as certificações
do livro de registo de sócios substituirão o documento público cor-
respondente.

ARTIGO 8.º

Transmissão de participações sociais.
A) Transmissão voluntária por actos inter vivos.
É livre a transmissão voluntária de participações sociais que não

impliquem prestações adicionais, por actos inter vivos, quando tiver
lugar entre sócios. Também serão livres as transmissões realizadas
por um sócio a favor do seu cônjuge, ascendente ou descendente ou,
se for caso disso, a realizada a favor de sociedades pertencentes ao
mesmo grupo da transmitente, nos termos estabelecidos no artigo 42.º
do Código das Sociedades Comerciais.

Fora das situações anteriormente mencionadas, a transmissão
voluntária por actos inter vivos das participações sociais que não
impliquem prestações adicionais, reger-se-á pelo disposto no ar-
tigo 292.º da lei.

Esse regime será igualmente aplicável à transmissão voluntária por
actos inter vivos do direito de subscrição preferencial que, nos au-
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mentos de capital social, corresponder aos senhores sócios em con-
formidade com o disposto nos artigos 75.º e seguintes da lei, que
será exercida nos prazos estabelecidos no referido artigo 75.º

B) Transmissão forçada.
A transmissão forçada de participações sociais como consequência

de qualquer processo executivo, reger-se-á pelo disposto no artigo 31.º
da lei, para cujo efeito a sociedade poderá, em lugar dos sócios, exercer
o direito de aquisição preferencial das participações sociais penhoradas.
As participações adquiridas desta forma pela sociedade, reger-se-ão pelo
disposto nos artigos 40.º e seguintes da lei.

C) Transmissão mortis causa.
A aquisição por sucessão hereditária de participações sociais con-

fere ao herdeiro ou legatário a condição de sócio, embora deva este
comunicar à sociedade a aquisição hereditária.

Não obstante o anteriormente referido, os sócios sobrevivos te-
rão direito a adquirir na proporção da sua respectiva participação,
se forem vários os interessados, as participações do sócio falecido,
para o que deverão pagar em dinheiro, ao herdeiro, o valor real das
mesmas no momento do falecimento, determinado em conformi-
dade com o disposto pelo artigo 100.º da lei. Esse direito deverá ser
exercido no prazo de três meses desde a comunicação à sociedade da
aquisição hereditana.

O regime de transmissão das participações sociais será o vigente
à data em que o sócio tiver comunicado à sociedade o seu propósito
de transmitir ou, em caso disso, na data de falecimento do sócio ou
na da adjudicação judicial ou administrativa.

As transmissões de participações que não se ajustarem ao disposto
na lei ou nos presentes estatutos não produzirão qualquer efeito re-
lativamente à sociedade.

ARTIGO 9.º

Toda e qualquer transmissão de participações sociais, assim como
a constituição do direito real de garantia sobre as mesmas deverá
constar de documento público.

A constituição de direitos reais diferentes dos de garantia sobre as
participações sociais deverá constar de escritura pública.

A transmissão de participações sociais ou a constituição de direi-
tos reais sobre as mesmas deverá comunicar-se por escrito à socie-
dade para que conste no livro de registo, indicando as circunstâncias
pessoais, nacionalidade e domicílio do adquirente. Sem cumprir este
requisito, não poderá o sócio pretender exercer os direitos que lhe
correspondem relativamente à sociedade.

ARTIGO 10.º

A sociedade terá um livro de registo de sócios, em que se farão
constar a titularidade originária e as sucessivas transmissões das par-
ticipações sociais voluntárias ou forçadas, assim como a constitui-
ção de direitos reais e outros ónus sobre as mesmas. Em cada ano-
tações será indicada a identidade e residência do titular da participação
ou do direito ou ónus constituído sobre ela.

A sociedade só poderá rectificar o conteúdo do livro se os inte-
ressados não se opuserem à rectificação no prazo de um mês a par-
tir da notificação efectiva do propósito de proceder à mesma. Qual-
quer sócio poderá examinar o livro de registos de sócios, cuja
manutenção e custódia corresponde ao órgão de administração.

Os dados pessoais dos sócios poderão modificar-se a instância sua,
não surtindo a mesma, enquanto não ficar reflectida nesse livro,
efeitos relativamente à sociedade.

O sócio e os titulares de direitos reais ou ónus sobre as participa-
ções sociais têm direito a obter certidão das participações, direitos
ou ónus registados em seu nome.

ARTIGO 11.º

Em caso de usufruto de participações sociais, a qualidade de sócio
pertence ao detentor da nua propriedade, mas o usufrutuário terá
direito, em qualquer caso, aos dividendos acordados pela sociedade
durante o usufruto.

As relações entre o usufrutuário e o detentor da nua propriedade
serão regidas pelo que determinar o título constitutivo do usufruto
e, na sua falta, o disposto na legislação civil aplicável.

Salvo se o título constitutivo do usufruto dispuser outra coisa, será
de aplicar o disposto nos artigos 68.º e 70.º da Lei de Sociedades Anó-
nimas à liquidação do usufruto e ao exercício do direito de assunção de
novas participações. Neste último caso, as quantias que tiverem de ser
pagas pelo detentor da nua propriedade ao usufrutuário serão pagas em
dinheiro.

ARTIGO 12.º

Em caso de constituição de penhora de participações sociais cor-
responderá ao proprietário das mesmas o exercício dos direitos so-
ciais.

Em caso de execução da penhora, aplicar-se-ão as regras previs-
tas para o caso de transmissão forçada pelo artigo 31.º da lei.

ARTIGO 13.º

Em caso de co-propriedade sobre uma ou várias participações
sociais ou de co-titularidade de direitos reais sobre as mesmas, os
co-proprietários ou co-titulares deverão designar uma só pessoa para
o exercício dos direitos de sócio, mas do incumprimento das obriga-
ções para com a sociedade derivadas da condição de sócio responde-
rão todos solidariamente.

ARTIGO 14.º

No caso de embargo de participações sociais será de aplicação o
disposto no artigo 12.º dos presentes estatutos para a penhora na
medida em que seja compatível com o regime específico do embargo.

TÍTULO III

Órgãos da sociedade

SECÇÃO I

Da assembleia geral

ARTIGO 15.º

Os sócios, reunidos em assembleia geral, decidirão por maioria
relativamente aos assuntos da competência da assembleia. A maio-
ria deverá formar-se necessariamente em assembleia geral.

Todos os sócios, incluindo os que não estiverem de acordo e os
que não tiverem participado na reunião, ficam submetidos às deci-
sões da assembleia geral, sem prejuízo do direito de exoneração que
lhes possa corresponder em conformidade com o disposto na lei e
nos presentes estatutos.

É competência da assembleia geral deliberar e resolver em rela-
ção aos seguintes assuntos:

a) A análise da gestão social, a aprovação das contas anuais e a
aplicação de resultados;

b) A nomeação e demissão dos administradores, liquidatários e, se
for caso disso, dos auditores de contas, assim como o exercício da
acção social de responsabilidade contra qualquer deles;

c) A autorização aos administradores para o exercício, por conta
própria ou alheia, da mesma actividade que constitua o objecto so-
cial, ou de actividade análoga ou complementar àquela;

d) A modificação dos estatutos sociais;
e) O aumento e a redução do capital social;
f) A transformação, fusão e cisão da sociedade;
g) A dissolução da sociedade;
h) Quaisquer outros acordos que estejam expressamente previstos

na lei ou nos presentes estatutos.
Salvo quando na lei ou nestes estatutos se disponha outra coisa,

os acordos adoptar-se-ão pela maioria dos votos validamente emiti-
dos, sempre que representem, pelo menos, um terço dos votos cor-
respondentes às participações sociais em que estiver dividido o capi-
tal social. Para estes efeitos não se contarão os votos em branco.

ARTIGO 16.º

Não obstante o disposto no artigo anterior, para que a assembleia
possa acordar validamente o aumento ou redução do capital ou qual-
quer outra modificação estatutária para a qual não se exija maioria
qualificada, deverão votar a favor do acordo mais da metade dos votos
correspondentes às participações em que se divida o capital social.

Do mesmo modo, para que a assembleia possa acordar validamente
a transformação, fusão ou cisão da sociedade, a supressão do direito
de preferência nos aumentos de capital, a exclusão de sócios e a
autorização a que se refere o n.º 1 do artigo 65.º da lei, será preciso
que votem a favor do acordo, pelo menos, dois terços dos votos
correspondentes às participações em que se dividir o capital social.

ARTIGO 17.º

O sócio não poderá exercer o direito de voto correspondente às
suas participações quando se encontrar em algum dos casos de con-
flitos de interesses a que se refere o artigo 52.º da lei.

Nestas situações, as participações do sócio que incorre na situa-
ção de conflito de interesses serão deduzidas do capital social para o
cômputo da maioria de votos que, caso a caso, for necessária.
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ARTIGO 18.º

As assembleias gerais serão convocadas pelos administradores ou,
se for caso disso, pelos liquidatários e poderão realizar-se no conce-
lho onde a sociedade tiver o seu domicílio ou então no lugar, em
território nacional ou estrangeiro, onde residam os sócios titulares
de participações a que corresponda, pelo menos, mais de metade dos
votos.

Se na convocatória não figurar o lugar da sua realização, entender-
-se-á que a assembleia foi convocada para ter lugar no domicílio
social.

ARTIGO 19.º

Com carácter ordinário, a assembleia geral deve realizar-se den-
tro dos seis primeiros meses de cada exercício, para analisar a ges-
tão social, aprovar, se for caso disso, as contas do exercício ante-
rior e resolver sobre a aplicação dos resultados, podendo, também,
tratar qualquer outro assunto que for indicado na ordem do dia. Se os
administradores não convocarem a assembleia geral dentro do prazo
indicado, poderão ser convocadas pelo juiz de 1.ª Instância do local
da sede social, sob petição de qualquer sócio, e depois de ouvidos os
administradores.

Com carácter extraordinário, os administradores poderão convo-
car a assembleia geral, sempre que o considerem necessário ou con-
veniente para os interesses sociais. Deverão também convocá-la
quando o solicitarem um ou vários sócios que representem, pelo
menos, 5 % do capital social, expressando em requerimento os as-
suntos a tratar nessa assembleia. Neste caso, a assembleia geral de-
verá ser convocada para ter lugar dentro do mês seguinte à data em
que se tiver requerido notarialmente aos administradores que a con-
voquem, os quais incluirão necessariamente na ordem do dia os as-
suntos que tiverem sido objecto do requerimento. Se os administra-
dores não atenderem oportunamente o requerimento, a assembleia
geral poderá ser convocada pelo juiz de 1.ª Instância do local da
sede social, se solicitado por, pelo menos, 5 % do capital social, e
depois de ouvidos os administradores.

ARTIGO 20.º

Toda e qualquer assembleia geral deverá ser convocada mediante
carta registada com aviso de recepção dirigida a cada um dos sócios,
mesmo os residentes no estrangeiro, que deverá remeter-se ao do-
micílio que estes tiverem designado para tal fim e, em sua falta, para
o que constar do livro de registo de sócios.

Entre a data em que tiver sido remetido o anúncio ao último dos
sócios e a data fixada para a realização da assembleia deverá mediar
um prazo de, pelo menos, 15 dias, salvo para os casos de fusão e
cisão em que a antecedência deverá ser de, pelo menos, um mês. A
convocatória da assembleia referirá o nome da sociedade, a data e
hora da reunião, a ordem do dia em que figurarão os assuntos a tra-
tar, e o nome da pessoa ou pessoas que realizarem a comunicação.
Far-se-ão constar no anúncio as menções obrigatórias que, caso a
caso, a lei exigir em relação aos temas a tratar.

ARTIGO 21.º

Não obstante, a assembleia geral, ficará validamente constituída,
sem necessidade de convocatória prévia, com o carácter de univer-
sal, para tratar qualquer assunto, sempre que estiver presente ou
representada a totalidade do capital social e os participantes aceita-
rem por unanimidade a realização da assembleia e a ordem do dia da
mesma.

Não obstante o disposto no artigo 18.º dos presentes estatutos, a
assembleia geral universal poderá reunir-se em qualquer lugar do ter-
ritório nacional ou do estrangeiro.

ARTIGO 22.º

Todos os sócios têm direito a assistir à assembleia geral. O sócio
poderá fazer-se representar na assembleia geral por meio de outro só-
cio, pelo seu cônjuge, ascendentes ou descendentes. A representação
deverá ser feita por escrito e quando não constar em documento públi-
co deverá realizar-se, com carácter especial, para cada assembleia.

No entanto, qualquer sócio poderá fazer-se representar na assem-
bleia geral por meio de outra pessoa que não uma das anteriores,
ainda que não seja sócia e, nesse caso, deverá fazer prova da auto-
rização conferida através de documento público com competências
para a administração do património que o representado tenha no
território nacional.

A representação compreenderá a totalidade das participações de
que for titular o sócio representado.

A representação é sempre revogável. A presença pessoal do re-
presentado na assembleia terá valor de revogação.

ARTIGO 23.º

Actuarão como presidente e secretário da assembleia geral as pes-
soas que forem eleitas pelos participantes da reunião.

ARTIGO 24.º

Todos os acordos e decisões sociais deverão constar em acta.
A acta da assembleia incluirá necessariamente as formalidades que

legal e estatutariamente se exigirem e, em qualquer caso, a lista de
participantes e deverá ser aprovada pela própria assembleia no ter-
mo da mesma ou, na sua falta, e dentro do prazo de 15 dias, pelo
presidente e dois sócios intervenientes, um em representação da
maioria e outro pela minoria, tudo isso sem prejuízo do disposto na
lei, para a acta para notarial.

A acta aprovada em qualquer destas duas formas terá força exe-
cutiva a partir da data da sua aprovação.

SECÇÃO II

Do órgão de administração

ARTIGO 25.º

A sociedade será regida e administrada, sob eleição da assembleia
geral, sem necessidade de prévia modificação estatutária, por:

a) Um administrador único;
b) Dois ou mais administradores solidários, até um máximo de

cinco;
c) Dois ou mais administradores conjuntos, até um máximo de

cinco;
d) Um conselho de administração integrado por um mínimo de

três e um máximo de 12 membros.

ARTIGO 26.º

A representação da sociedade, em juízo e fora dele, caberá ao órgão
de administração com sujeição às normas que seguidamente se esta-
belecem, de acordo com qualquer que seja a modalidade do órgão de
administração que, em cada momento, dirigir e administrar a socie-
dade:

a) Ao administrador único;
b) A cada um dos administradores solidários;
c) A dois dos administradores conjuntos;
d) Ao conselho de administração, de forma colegial.
O órgão de administração, portanto, poderá fazer e levar a cabo,

sujeito ao regime de actuação próprio que corresponda, caso a caso,
à modalidade adoptada, tudo quanto estiver compreendido dentro do
objecto social, assim como exercer as competências que não este-
jam expressamente reservadas por lei ou por estes estatutos à as-
sembleia geral.

De forma meramente enunciativa, correspondem ao órgão de
administração as seguintes competências e tudo quanto com elas
estiver relacionado, amplamente e sem qualquer limitação:

1) Convocar assembleias gerais ordinárias ou extraordinárias, as-
sim como executar os acordos adoptados pelas mesmas;

2) Preparar o relatório, contas e balanços que for preciso subme-
ter a resolução da assembleia geral, assim como a proposta de amor-
tizações, divisão de lucros e constituição de reservas que sejam obri-
gatórias ou convenientes;

3) Adquirir e alienar bens de todo o tipo, incluindo imóveis, pelas
formas que a lei autorize e adquirir, constituir, cancelar e alienar
direitos reais, incluindo hipotecas sobre imóveis, celebrar arrenda-
mentos, sujeitos ou não a registo, assim como realizar toda a espé-
cie de contratos sobre qualquer tipo de bens e direitos, mediante os
acordos ou condições que julgue convenientes e, em geral, realizar
quantos actos exigir o desenvolvimento da exploração comercial;

4) Regular, dirigir e vigiar o funcionamento da sociedade, assim
como iniciar, impulsionar e concluir os negócios da mesma;

5) Intervir, cobrar e dispor dos fundos sociais;
6) Conduzir, sob responsabilidade sua, por meio do pessoal com-

petente que designar, as actividades do comércio e a contabilidade
dos negócios da sociedade, nos termos dos preceitos do Código das
Sociedades Comerciais e demais disposições vigentes;

7) Acordar, desistir, transigir, com ou sem cobrança de quantias
nos assuntos e negócios da sociedade;

8) Representar a sociedade em todos os assuntos, expedientes,
procedimentos e recursos administrativos e judiciais perante qual-
quer órgão da administração pública, entidade ou corporação, e pe-
rante qualquer juízo ou tribunal, de qualquer grau ou jurisdição e em
qualquer instância, exercendo toda a espécie de acções que lhe
corresponderem em defesa dos seus direitos e interesses, em juízo e
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fora dele ou opondo-se a que outros exerçam, outorgando, se for
caso disso, os poderes oportunos a procuradores e nomeando re-
presentantes que defendam a sociedade, assim como designando e dando
poderes à pessoa que, se for caso disso, deva prestar depoimento em
juízo;

Constituir e retirar valores em consignação, fianças e depósitos,
nomeadamente na Caixa Geral de Depósitos, e dar continuidade aos
expedientes e recursos por todos os trâmites, até à sua resolução
definitiva;

Realizar transacções e acordos, desistir de acções e submeter con-
flitos à decisão de árbitros de direito ou de equidade;

9) Realizar toda a espécie de contratos no desenvolvimento da
actividade social com qualquer pessoa física ou jurídica, nomeada-
mente com o Estado, comunidades autónomas, órgãos de governos
regionais, câmaras municipais e qualquer outra entidade ou organismo
público, concorrer e participar em concursos e leilões, fazer pro-
postas e aceitar adjudicações, acordando as condições e subscreven-
do quantos documentos públicos ou privados forem necessários;

10) Adquirir, onerar ou alienar por qualquer título, e, em geral,
realizar quaisquer operações sobre acções e participações, obrigações
e outros títulos, assim como realizar actos de que resulte a partici-
pação noutras sociedades, subscrevendo acções, e assumindo partici-
pações e outros títulos, participando na sua constituição ou em au-
mentos de capital ou outras emissões de títulos, respeitando sempre
as imposições legais e estatutariamente estabelecidas;

11) Requerer e levantar de qualquer órgão da administração pú-
blica, entidade ou corporação, delegações e agências da administra-
ção tributária, e demais organismos de carácter fiscal, os reembolsos
tributários que devam ter lugar, assim como cobrar ordens de paga-
mento do tesouro público em favor da sociedade, e, em geral, quais-
quer quantias que sejam devidas à sociedade seja a que título for;

12) Representar a sociedade perante todo e qualquer tipo de orga-
nismos administrativos, juízos, tribunais, e autoridades de qualquer
país com faculdades idênticas às mencionadas nos n.os 8.º e 11.º;

13) Conferir poderes a advogados e procuradores da sua escolha e
a pessoas com interesses na ou alheias à companhia, com as facul-
dades que estimarem necessárias, e modificar ou revogar os poderes
conferidos;

14) Solicitar e receber empréstimos da banca pública ou privada,
caixas de poupança, entidades de crédito e particulares, com o juro,
prazo, condições e garantias que forem acordadas com a entidade ou
particular que faz o empréstimo, nomeadamente hipotecas sobre
imóveis ou móveis e garantias pignorícias, assim como reconhecer
dívidas e créditos;

15) Representar a sociedade em todas as operações que haja ne-
cessidade de realizar no Banco de Espanha e suas sucursais, nos ou-
tros bancos, caixas de poupança e demais estabelecimentos de cré-
dito e poupança; abrir contas correntes de numerário e crédito, com
ou sem garantia pessoal, de valores e de bens comerciais ou com
garantia de hipoteca imobiliária ou mobiliária, depositar e levantar
fundos dessas contas e cancelá-las; livrar, aceitar, endossar, receber,
intervir, avalizar, cobrar e pagar, descontar e, em geral, negociar
letras e demais documentos à ordem ou nominais; requerer e inter-
vir em protestos por falta de aceitação ou pagamento; abrir contas
de saque, requisições de cheques; assinar letras, cheques, apólices,
talões e demais documentos bancários; dar conformidade a extrac-
tos de contas e transferir créditos não endossáveis. Alugar e utilizar
caixas de segurança.

ARTIGO 27.º

Para ser nomeado administrador não será necessária a condição
de sócio.

Não poderão ser administradores os falidos ou em processo de
falência, os menores e incapacitados, os condenados a penas que
impliquem a inaptidão para o exercício de um cargo público, os que
tiverem sido condenados por incumprimento grave de leis ou dispo-
sições sociais e aqueles que por causa do seu cargo não puderem
exercer o comércio.

Também não poderão ser administradores os trabalhadores ao
serviço da administração com funções a seu cargo que se relacionem
com as actividades próprias da sociedade nem os que tiverem incor-
rido em causa legal de incompatibilidade, em especial nas determi-
nadas pela Lei n.º 12/1995, de 11 de Maio.

Os administradores não poderão dedicar-se por conta própria nem
alheia ao mesmo género de comércio que constitui o objecto da
sociedade, salvo acordo da assembleia geral aprovado com a maioria
de votos prevista no artigo 16.º dos presentes estatutos.

ARTIGO 28.º

O cargo será exercido por tempo indefinido, sem prejuízo de poder
cessar em qualquer momento, por acordo adoptado por maioria de

votos validamente emitidos, que representem, pelo menos, um terço
dos votos correspondentes às participações sociais em que se divida
o capital social, não sendo contados os votos em branco.

ARTIGO 29.º

Os administradores receberão, como remuneração, a quantia fixa
que determinar a assembleia geral.

ARTIGO 30.º

Quando a administração e a representação da sociedade sejam da
responsabilidade de um conselho de administração, deverão aplicar-
-se as normas que seguidamente se estabelecem:

O conselho elegerá o seu presidente e o secretário e, se for caso
disso, um vice-presidente e um vice-secretário, sempre que estas
nomeações não tiverem sido feitas pela assembleia aquando da elei-
ção dos administradores ou, se for caso disso, ocuparem tais cargos
aquando da reeleição.

O secretário e o vice-secretário poderão ser ou não administrado-
res, em cujo caso terão voz, mas não voto.

O conselho reunir-se-á sempre que o solicitar um administrador
ou decida o presidente, ou quem o substitua, a quem cabe convocá-lo
por escrito, com uma antecedência mínima de 24 horas. No caso de
o solicitar um administrador, o presidente terá que proceder à con-
vocatória num prazo superior a 15 dias contados a partir da data de
recepção do pedido.

O conselho ficará validamente constituído quando comparecerem
à reunião, entre presentes e representados, a metade mais um dos
seus membros. Em caso de número ímpar de administradores, a metade
será determinada por defeito. A representação será conferida me-
diante carta dirigida ao presidente.

O presidente abrirá a sessão e dirigirá a discussão dos assuntos,
concedendo o uso da palavra, assim como pondo à disposição as
notícias e relatórios da evolução dos assuntos sociais aos membros
do conselho.

Os acordos serão adoptados por maioria absoluta dos participan-
tes na reunião; em caso de empate, decidirá o voto de qualidade do
presidente.

As discussões e acordos do conselho constarão de um livro de actas,
que deverão ser assinadas pelo presidente e pelo secretário.

A execução das deliberações caberá ao secretário e, se for caso
disso, ao vice-secretário, sejam ou não administradores, ao adminis-
trador que o próprio conselho designar ou a quem estiver dotado de
poder especial ou geral para executar e elevar a público todos os
tipos de acordos sociais.

O conselho poderá designar no seu seio um ou mais
administradores-delegados, sem prejuízo dos poderes que possa con-
ferir a qualquer pessoa, determinando, caso a caso, as competências
a conferir.

A delegação permanente de alguma competência do conselho de
administração num ou vários administradores-delegados e a designa-
ção dentre os administradores que deverão ocupar tais cargos neces-
sitarão para ser válidos do voto favorável de dois terços dos com-
ponentes do conselho e não produzirão efeito algum até à sua
inscrição na conservatória do registo comercial.

Em caso algum serão objecto de delegação a prestação de contas
e a apresentação de balanços da assembleia geral, ou as faculdades
que esta conceder ao conselho, salvo se isso tiver sido expressamen-
te autorizado por ela.

TÍTULO IV

Exercício social e contas

ARTIGO 31.º

O exercício social iniciar-se-á no dia 1 de Janeiro e terminará a
31 de Dezembro de cada ano.

ARTIGO 32.º

A administração social está obrigada a formular, no prazo má-
ximo de três meses, contados a partir do fecho do exercício social,
as contas anuais, a proposta de distribuição de resultados e, se for
caso disso, quando houver, o relatório de gestão. As contas anuais
compreenderão o balanço, a demonstração de resultados e o relató-
rio de gestão.

Estes documentos, que formarão uma unidade, deverão ser redigi-
dos com clareza e mostrar a imagem fiel do património, situação
financeira e resultados da sociedade, em conformidade com o dis-
posto na lei e no Código das Sociedades Comerciais e deverão ser
assinados por todos os administradores.
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ARTIGO 33.º

Qualquer sócio terá direito a obter, a partir da convocatória da
assembleia de forma imediata e gratuita, os documentos que tiverem
de submeter-se à aprovação da mesma, assim como, se for caso dis-
so, o relatório de gestão e, quando proceder, o relatório dos audito-
res de contas. Na convocatória far-se-á menção deste direito.

Durante o mesmo prazo, o sócio ou sócios que representarem,
pelo menos, 5 % do capital poderão examinar na sede social, por si
ou em conjunto com um técnico de contas, os documentos que sir-
vam de suporte e de antecedente às contas anuais da sociedade, sem
que isto impeça nem limite o direito da minoria a que se nomeie um
auditor de contas a cargo da sociedade.

ARTIGO 34.º

O que restar dos lucros líquidos, deduzidas as gratificações, impos-
tos e reservas legais ou definidas pela assembleia, distribuir-se-á en-
tre os sócios proporcionalmente à sua participação no capital so-
cial.

TÍTULO V

Exoneração e exclusão de sócios

ARTIGO 35.º

Qualquer sócio poderá exonerar-se da sociedade por qualquer das
causas estabelecidas pelo artigo 95.º da lei, e em conformidade com
o procedimento estabelecido na mesma.

ARTIGO 36.º

A exclusão de qualquer sócio será regulada pelo disposto na lei.
Sem prejuízo do anterior, para além das causas legais de exclusão

reguladas no artigo 98.º da lei, a sociedade poderá excluir o sócio que,
por si mesmo ou mediante a titularidade de uma participação superior
a 51 % do capital de sociedades ou entidades não pertencentes ao mes-
mo grupo a que, eventualmente, pertença a sociedade, nos termos do
artigo 42.º do Código das Sociedades Comerciais, se dedicar a actividade
do mesmo género, análoga ou complementar à que constitua o objecto
social da sociedade, salvo autorização expressa da assembleia geral.

TÍTULO VI

Dissolução e liquidação

ARTIGO 37.º

A sociedade dissolver-se-á pelas causas legalmente previstas. A
dissolução dará início o período de liquidação que será conduzido, na
falta de designação expressa na assembleia que acordar a dissolução,
pela pessoa ou pessoas que forem administradores aquando da disso-
lução.

ARTIGO 38.º

Uma vez satisfeitos todos os credores ou consignada a importân-
cia dos seus créditos numa entidade de crédito do concelho em que
se situe a sede social, o activo resultante repartir-se-á entre os só-
cios proporcionalmente à sua participação no capital social.

ARTIGO 39.º

Enquanto não se tiver iniciado o pagamento da quota de liquidação
aos sócios, a assembleia poderá acordar o regresso da sociedade dissol-
vida à sua vida activa, sempre que tiver desaparecido a causa de disso-
lução, o património contabilístico não for inferior ao capital social, e
não tiver começado o pagamento da quota de liquidação aos sócios.

Não obstante o supra-referido, não poderá acordar-se o regresso
à actividade da sociedade nos casos de dissolução de pleno direito.

Disposição final

Todas as questões que surgirem devido à interpretação e aplica-
ção destes estatutos, nas relações entre a sociedade e os sócios e
entre estes devido à sua condição de sócios, na medida em que o
permitam as disposições vigentes, submeter-se-ão necessariamente
à arbitragem institucional do Tribunal Arbitral de Barcelona, solici-
tando ao mesmo a designação de árbitros e a administração da arbi-
tragem, de acordo com o seu regulamento.

Está conforme.

4 de Abril de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia Mon-
teiro Gouveia. 1000080798

SOARES & MENDES � LINHAS TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula n.º 2588/
920731; identificação de pessoa colectiva n.º 502200901; averba-
mento n.º 1 à inscrição E-2 e inscrição n.º 3; números e datas das
apresentações: 281/011228 e 27/020321 (reportado a 011228).

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, mudou a sede
para a Rua das Acácias, Zona Industrial da Poupa, Santo Tirso, e
aumentou o capital de 400 000$ para 1 002 410$, subscrito e rea-
lizado em dinheiro, por ambos os sócios e em partes iguais, com
redenominação do capital, e, em consequência, foi alterado o ar-
tigo 3.º do respectivo contrato, o qual ficou 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 iguais de 2500 euros cada,
pertencendo uma a cada um dos sócios José da Silva Soares e Albino
Miranda Mendes.

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

Está conforme o original.

26 de Março de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000080794

RENATO & ROSA � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 3342/951128; identificação de pessoa colectiva n.º 503547174;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 169/011228.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 400 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado em di-
nheiro, por ambos os sócios e em partes iguais, com redenominação
do capital, e, em consequência, foi alterado o artigo 3.º do respec-
tivo contrato, o qual ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, representado por duas quotas iguais de 2500 euros, perten-
cendo cada uma delas, respectivamente, aos sócios Rosa de Fátima
Carneiro Martins e Renato Alberto Carneiro Martins.

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

Está conforme o original.

26 de Março de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000080788

PREH II � INDÚSTRIA DE INTERCONEXÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 5347/011207; inscrição n.º 2; número e data da apresentação:
4/020107.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
designação de gerentes de Heinz Schafer e Rui Alberto de Melo
Marques Dias, com duração do mandato até 31 de Dezembro de 2002,
por deliberação, em 20 de Dezembro de 2001.

Está conforme o original.

8 de Março de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000080784

INTIPOR � INDÚSTRIAS TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 3605/970110; identificação de pessoa colectiva n.º 503928445;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 13/020515.

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 3 de Maio de 2002.

Está conforme o original.

17 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000081245
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TEIXEIRA & AZEVEDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 854/800102; identificação de pessoa colectiva n.º 500930406;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 51/020328.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 400 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado em di-
nheiro, por ambos os sócios e em partes iguais, com redenominação
do capital, e, em consequência, foi alterado o artigo 3.º do respec-
tivo contrato, o qual ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, distribuído por duas quotas iguais do valor nominal de 2500
euros cada, uma de cada um dos sócios Joaquim Martinho de Sousa
Azevedo e Maria José Pinheiro da Costa.

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

Está conforme o original.

31 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000081244

IRMÃOS RIBEIROS � INDÚSTRIA HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 3270/950719; identificação de pessoa colectiva n.º 503460478;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 24/020531.

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 31 de Dezembro de 2001.

Está conforme o original.

31 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000081242

MOVITROFA � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 3708/970519; identificação de pessoa colectiva n.º 503881040;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 112/020328.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 400 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado em di-
nheiro, pelos sócios na proporção das suas quotas, com redeno-
minação do capital, e, em consequência, foi alterado o artigo 3.º do
respectivo contrato, o qual ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, distribuído por duas quotas: uma do valor nominal
de 4500 euros do sócio Reinhold Peter Andreas Kroyer, e outra do
valor nominal de 500 euros da sócia Hedwig Kroyer.

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

Está conforme o original.

14 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000081241

CARLOS SILVA & IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 3553/961114; identificação de pessoa colectiva n.º 503769541;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 74/020328.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 400 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado em di-
nheiro por todos os sócios na proporção das suas quotas, com rede-

nominação do capital, e, em consequência, foi alterado o artigo 3.º
do respectivo contrato, o qual ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma no valor de
2500 euros, pertencente ao sócio Carlos Manuel Dias da Silva, e
duas do valor nominal de 1250 euros cada, pertencendo uma a cada
um dos sócios Maria da Graça Dias da Silva Meneses e Artur Hum-
berto Dias da Silva.

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

Está conforme o original.

14 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000081238

CRIATIVA � SALÃO DE CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 3907/980227; identificação de pessoa colectiva n.º 504105744;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 127/020328.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 400 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado por
entradas de suprimentos, por ambos os sócios na proporção das suas
quotas, com redenominação do capital, e, em consequência, foi al-
terado o artigo 3.º do respectivo contrato, o qual ficou com a redac-
ção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500
euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Maria de Lurdes
Carvalho Monteiro e Leonilde Celeste Gonçalves dos Santos.

§ único. Poderão ser exigidas às sócias, mediante deliberação,
prestações suplementares de capital, proporcionais às suas quotas,
até ao décuplo do capital social.

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

Está conforme o original.

14 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000081235

PADARIA S. MIGUEL DE ADRIANO DE OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 1766/880215; identificação de pessoa colectiva n.º 501934723;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 97/020328.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 600 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado em di-
nheiro, pelos sócios na proporção das suas quotas, com redeno-
minação do capital, e, em consequência, foi alterado o artigo 3.º do
respectivo contrato, o qual ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente já realizado em dinheiro, é de 5000
euros, representado pelas quatro quotas seguintes: uma no valor nomi-
nal de 2916,67 euros do sócio Adriano de Oliveira; outra no valor
nominal de 833,33 euros do sócio Filipe João Pinheiro Machado de
Oliveira; outra no valor nominal de 833,33 euros da sócia Iria de Lur-
des Pinheiro Machado, e outra no valor nominal de 416,67 euros.

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

Está conforme o original.

14 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000081233

PEREIRA & TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 3125/941229; identificação de pessoa colectiva n.º 503322164;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 105/020328.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 400 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado em di-
nheiro, pelos sócios na proporção das suas quotas, com redeno-
minação do capital, e, em consequência, foi alterado o artigo 3.º do
respectivo contrato, o qual ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, dividido em duas quotas iguais de 2500 euros, uma de cada um
dos sócios Manuel Pereira da Silva e Maria Manuela da Silva Tei-
xeira.

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

Está conforme o original.

14 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000081228

NATÁLIA MARTINS FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 3660/970324; identificação de pessoa colectiva n.º 503845000;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 4/020227.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 400 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado em di-
nheiro, pelos sócios na proporção das suas quotas, com redeno-
minação do capital, e, em consequência, foi alterado o artigo 3.º do
respectivo contrato, o qual ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de 5000
euros, dividido em duas quotas: uma no valor nominal de 2550 euros,
pertencente à sócia Natália Martins Ferreira, e outra de valor nomi-
nal de 2450 euros, pertencente ao sócio Filipe Martins Ferreira.

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

Está conforme o original.

6 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia Mon-
teiro Gouveia. 1000081226

HIDMA � HIDRÁULICA E AUTOMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 5669/020528; identificação de pessoa colectiva n.º 505044897;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 7/020528.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, se procedeu à
alteração parcial do contrato, tendo sido alterado o n.º 1 do artigo 1.º
do respectivo contrato, o qual ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma HIDMA � Hidráulica e
Automação, L.da, e tem a sua sede na Zona Industrial da Carriça,
lote 30, Muro, Trofa.

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

Está conforme o original.

28 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000081225

TRANSFORFIOS � TRANSFORMAÇÃO
DE FIOS TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 5666/020528; identificação de pessoa colectiva n.º 504847198;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 1/020528.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, se procedeu à
alteração parcial do contrato, tendo sido alterados os n.os 1 dos ar-

tigos 2.º, 8.º e 9.º do respectivo contrato, os quais ficaram com a
redacção seguinte:

2.º

1 � A sede da sociedade é na Rua de Gomes Teixeira Matemáti-
co, sem número, lugar da Esprela, freguesia de São Martinho do Bou-
gado, concelho da Trofa.

8.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada
ou não, compete aos gerentes a nomear em assembleia geral; po-
rém, fica desde já designado gerente o sócio Manuel de Oliveira Brito.

9.º

1 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
é suficiente a intervenção de um gerente.

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

Está conforme o original.

28 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000081224

KROYER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 2414/911111; identificação de pessoa colectiva n.º 502227460;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 116/020328.

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 30 de Janeiro de 2002.

Está conforme o original.

14 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000081222

CONFECÇÕES ARMADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 885/800408; identificação de pessoa colectiva n.º 500935092;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 129/020328.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 800 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado em di-
nheiro, pelos sócios na proporção das suas quotas, com redeno-
minação do capital, e, em consequência, foi alterado o artigo 3.º do
respectivo contrato, o qual ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, representado por duas quotas: uma no valor nominal de 312,50
euros do sócio José António do Vale Armada, e a outra no valor
nominal de 4687,50 euros da sócia Dolores do Vale Armada.

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

Está conforme o original.

14 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000081220

VALE & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 1974/890626; identificação de pessoa colectiva n.º 502218339;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 131/020328.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 1 000 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado em
dinheiro, por ambos os sócios e em partes iguais, com redenominação
do capital, e, em consequência, foi alterado o artigo 3.º do respec-
tivo contrato, o qual ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, representado por duas quotas iguais de 2500 euros, perten-
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centes uma a cada um dos sócios Ana Maria Costa Rodrigues Pereira
e Manuel Joaquim Carneiro da Costa.

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

Está conforme o original.

14 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000081217

SERINO & LIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 2104/900518; identificação de pessoa colectiva n.º 502362952;
inscrições n.os 3 e 4; números e datas das apresentações: 12/020404
e 19/020506.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 400 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado em di-
nheiro, por ambos os sócios na proporção das suas quotas, com
redenominação do capital, e, em consequência, foi alterado o ar-
tigo 3.º do respectivo contrato, o qual ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, representado por duas quotas iguais de 2500 euros, uma de
cada um dos sócios Domingos Serino dos Santos e João Maria Fer-
reira Lima.

Certifico que foi ainda foi registada a designação de gerente de
João Gil da Conceição Santos, por deliberação, em 3 de Setembro de
2001.

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

Está conforme o original.

6 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia Mon-
teiro Gouveia. 1000081140

FINEDRESS � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 4014/980605; identificação de pessoa colectiva n.º 504174886;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 19/020402.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 400 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado em di-
nheiro, pelos sócios na proporção das suas quotas, com redeno-
minação do capital, e, em consequência, foram alterados os arti-
gos 3.º e 4.º, n.os 1 e 2 do respectivo contrato, os quais ficaram com
a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, dividido por quatro quotas: duas iguais do valor
nominal de 1650 euros, uma de cada um dos sócios Haider Ghulam
e Muhammad Aslam, e outras duas iguais do valor nominal de 850
euros, uma de cada um dos sócios Farooq Umer e Abdul Majeed Tahir.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada
ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, incumbe a todos
os sócios, que desde já ficam nomeados gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos, bas-
ta a assinatura de qualquer um dos gerentes.

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

Está conforme o original.

6 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia Mon-
teiro Gouveia. 1000081137

CONSTRUÇÕES GOMES DE PINHO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 5583/020319; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
2/020319.

Certifico que Maria Elisa Gomes de Pinho, constituiu a sociedade
em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos se-
guintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Construções Gomes de Pinho,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua de D. Afonso Henriques, 70,
2.º, esquerdo, freguesia de São Romão do Coronado, concelho da Trofa.

2 � 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 estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em construções de edifícios habitacio-
nais (moradias, apartamentos), bem como edifícios industriais (pa-
vilhões).

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 25 000
euros, formado por uma quota de igual montante, pertencente à sócia
Maria Elisa Gomes de Pinho.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, fica a cargo de António Augusto da Costa
Ferreira, casado, residente na Rua de D. Afonso Henriques, 70, 2.º,
esquerdo, em São Romão do Coronado, Trofa, desde já nomeado
gerente.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sócia poderá efectuar prestações suplementares de capital até
ao montante de 50 000 euros, mediante deliberação da sócia única.

ARTIGO 7.º

Os negócios celebrados entre a sócia e a sociedade devem obser-
var a forma escrita.

Está conforme o original.

9 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia Mon-
teiro Gouveia. 1000081134

ANTÓNIO BALTAR, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 5146/010921; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
15/010921.

Certifico que António Carneiro Baltar, contribuinte fiscal
n.º 165127058, natural da freguesia de Burgães, residente em Lage
da Igreja, freguesia de Rebordões, concelho de Santo Tirso, casado
na comunhão de adquiridos com Elsa Maria Machado Barbosa, titu-
lar do bilhete de identidade n.º 8426454, emitido em 9 de Outubro
de 1996, pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa, constituiu
a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma António Baltar, Sociedade Unipessoal,
L.da

2.º

1 � Tem a sua sede em Laje da Igreja, freguesia de Rebordões,
concelho de Santo Tirso.

2 � Por simples deliberação, a gerência poderá deslocar a sua sede
dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.

3.º

O objecto social consiste em actividades de acabamento, revesti-
mento de pavimentos e paredes, estucagem, pintura, obras de isola-
mento, construção de edifícios e engenharia civil.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, representado por uma quota de igual valor, pertencente ao
sócio único.
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5.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada
ou não, compete a um ou mais gerentes a nomear em assembleia
geral.

2 � Fica desde já nomeado gerente o sócio único António Car-
neiro Baltar.

6.º

Fica autorizada a celebração de negócios jurídicos entre o sócio
único e a sociedade, desde que se prendam com o objecto social.

Está conforme.

5 de Dezembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000081133

GILA � CONFECÇÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 5145/010921; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
14/010921.

Certifico que Virgília Manuela Sousa Vaz Silva, contribuinte fiscal
n.º 141040327, natural da freguesia de Lordelo, Guimarães, residente
na Rua da Rabada, freguesia de Burgães, concelho de Santo Tirso,
casada na comunhão de adquiridos com Júlio Alberto Rocha da Silva,
titular do bilhete de identidade n.º 7676871, emitido em 12 de Agosto
de 1996, pelos Serviços de identificação Civil de Lisboa, constituiu
a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma GILA � Confecção, Unipessoal, L.da

2.º

1 � Tem a sua sede na Rua da Rabada, freguesia de Burgães, con-
celho de Santo Tirso.

2 � Por simples deliberação, a gerência poderá deslocar a sua sede
dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.

3.º

O objecto social consiste na confecção de artigos de vestuário em
série.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, representado por uma quota de igual valor, pertencente à sócia
única.

5.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada
ou não, compete a um ou mais gerentes a nomear em assembleia
geral.

2 � Fica desde já nomeado gerente a sócia única Virgília Manuela
Sousa Vaz Silva

6.º

Fica autorizada a celebração de negócios jurídicos entre a sócia
única e a sociedade, desde que se prendam com o objecto social.

Está conforme.

5 de Dezembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000081132

LINO MACEDO, CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 5149/010924; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
6/010924.

Certifico que entre:
1.º Lino Damião da Costa Macedo, contribuinte fiscal

n.º 150939612, natural da freguesia de Garfe, concelho da Póvoa de
Lanhoso, residente na Rua de António Maria Lopes, 28, nesta cida-
de, casado com Maria Gabriela Vilaça Moreira Carvalho na comu-
nhão de adquiridos;

2.ª Maria Gabriela Vilaça Moreira Carvalho, contribuinte fiscal
n.º 165102691, natural desta cidade e concelho, casada com o pri-
meiro outorgante e com ele residente;
foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato
constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Lino Macedo, Cabeleireiros, L.da, e
tem a sua sede na Praça do General Humberto Delgado, 42, fregue-
sia e concelho de Santo Tirso.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na actividade de cabeleireiro.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência fica afecta a ambos os sócios, que desde já ficam
nomeados gerentes.

2 � A sociedade obriga-se pela assinatura de um gerente.
3 � Em ampliação dos poderes de gerência, esta poderá:
a) Comprar e vender veículos automóveis destinados à sua activi-

dade;
b) Arrendar edifícios destinados ao exercício da actividade.

ARTIGO 5.º

Podem ser exigidas prestações suplementares de capital até ao
montante de 50 000 euros, ficando todos os sócios a tal vinculados
e na proporção das suas quotas.

ARTIGO 6.º

As assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas diri-
gidas aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme.

5 de Dezembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000081131

FERREIRA & PONTES � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 5126/010918; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
2/010918.

Certifico que entre:
1.º Nélson Ismael da Cunha Pontes, contribuinte fiscal

n.º 201398850, solteiro, maior, natural da freguesia de São Marti-
nho do Campo, deste concelho e residente na Rua do Infante
D. Henrique, 150, freguesia de Aves, deste concelho, titular do bi-
lhete de identidade n.º 10195772 emitido em 23 de Agosto de 2000,
pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa;

2.º Domingos José Ribeiro Ferreira, contribuinte fiscal
n.º 197892671, natural da indicada freguesia de Aves, onde reside
no Loteamento das Fontainhas, lote 12, 4.º esquerdo, casado na co-
munhão de adquiridos com Adelina Maria Machado de Sousa, titular
da carta de condução BR-120751, emitida em 1 de Fevereiro 1993,
pela Direcção-Geral de Viação de Braga;
foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato
constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Ferreira & Pontes � Construções, L.da

2.º

1 � Tem a sua sede na Rua do Infante D. Henrique, 150, fregue-
sia de Aves, concelho de Santo Tirso.

2 � Por simples deliberação, a gerência poderá deslocar a sua sede
para dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, bem
como abrir filiais ou sucursais.

3.º

O objecto social consiste na actividade de construção civil.
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4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, representado por duas quotas iguais de 2500 euros, uma de
cada sócio.

5.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada
ou não, compete aos gerentes a nomear em assembleia geral.

2 � Ficam desde já designados gerentes os actuais sócios.
3 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos

é suficiente a assinatura de um gerente.
4 � Ficam incluídos nos poderes de gerência a compra e venda

de veículos automóveis, celebração de contratos de leasing, tomar e
dar de arrendamento bens imóveis de e para a sociedade.

Está conforme.

5 de Dezembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000081130

ELECTROCONFEX � ELECTRICIDADE E CONFECÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 5555/020305; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
5/020305.

Certifico que entre:
1.º Marco Aurélio da Costa Machado, contribuinte fiscal

n.º 194171868, casado na comunhão de adquiridos com a segunda
outorgante, natural da freguesia de Negrelos (São Mamede), deste
concelho, onde reside no lugar de Quintães;

2.ª Lucinda Manuela da Silva Coelho Machado, contribuinte fis-
cal n.º 187364168, casada com o outorgante anterior, com quem
reside, natural da dita freguesia de São Mamede de Negrelos;
foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato
constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma ELECTROCONFEX � Electricidade
e Confecção, L.da, tem a sua sede no lugar de Quintães, freguesia de
de Negrelos (São Mamede), concelho de Santo Tirso.

§ único. Por simples deliberação da gerência poderá a sede social
ser transferida para outro local do mesmo concelho ou para conce-
lho limítrofe, ficando ainda autorizada a criar sucursais, agências,
filiais ou quaisquer outras formas de representação.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na actividade de electricidade e confec-
ção.

ARTIGO 3.º

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

§ único. A sociedade poderá exigir dos sócios a realização de pres-
tações suplementares de capital até ao montante global de 50 000
euros.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada ou
não, conforme for deliberado em assembleia geral, incumbe ao sócio
Marco Aurélio da Costa Machado, que desde já fica nomeado ge-
rente, bastando a assinatura de um gerente para obrigar a sociedade
em todos os seus actos e contratos.

§ único. Ficam incluídos nos poderes de gerência a compra e venda
de veículos automóveis, celebrar contratos de locação financeira.

ARTIGO 5.º

A cessão, parcial ou total, de quotas é livre entre os sócios, care-
cendo do consentimento da sociedade, quando feita a estranhos.

ARTIGO 6.º

As assembleias gerais, sempre que a lei não prescreva outras forma-
lidades, serão convocadas por cartas registadas dirigidas aos sócios,
com a antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme.

25 de Março de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000081129

AREPAS QUENTE PÃO QUENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 2342/910708; identificação de pessoa colectiva n.º 502594128;
data do depósito: 22032002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta, os documentos respeitantes à prestação de contas do
ano de 1997.

Está conforme.

8 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia Mon-
teiro Gouveia. 1000081128

SERSUS � CONFECÇÃO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 3297/950907; identificação de pessoa colectiva n.º 503497908;
data do depósito: 22032002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta, os documentos respeitantes à prestação de contas do
ano de 1999.

Está conforme.

8 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia Mon-
teiro Gouveia. 1000081127

SERSUS � CONFECÇÃO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 3297/950907; identificação de pessoa colectiva n.º 503497908;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 23/020322.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 400 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado em di-
nheiro, pelos sócios e em partes iguais, com redenominação do ca-
pital, e, em consequência, foi alterado o artigo 3.º do respectivo
contrato, o qual ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, distribuído por duas quotas iguais de 2500 euros cada, uma de
cada um dos sócios Carlos Alberto de Campos Martins e Lucinda
Ferreira da Silva.

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

Está conforme o original.

8 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia Mon-
teiro Gouveia. 1000081126

HABITROFA � CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 1171/820618; identificação de pessoa colectiva n.º 501264019;
inscrição n.º 11 e averbamento n.º 1 à inscrição E-4, e inscrição
n.º 14; números e datas das apresentações: 31 e 33/020319 e 4/
020322.

Certifico que, em relação sociedade em epígrafe, aumentou o ca-
pital de 299 278,74 euros para 300 000 euros, subscrito e realizado
em dinheiro, pelo sócio Abílio Sá, e, em consequência, foi alterado
o artigo 3.º do respectivo contrato, o qual ficou com a redacção se-
guinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 300 000 euros, dividido em sete quotas: três pertencentes ao
sócio Rui Manuel da Silva Couto, sendo: uma do valor nominal de
149 639,37 euros; outra do valor nominal de 14 963,94 euros, e outra
ainda do valor nominal de 15 396,69 euros, e quatro pertencentes
ao sócio Abílio Manuel da Silva Couto, sendo: uma do valor nomi-
nal de 14 963,94 euros; outra do valor nominal de 30 216,38 euros,
e ainda duas do valor nominal do 37 409,84 euros cada.
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Procederam também à cessação de funções de gerente de Abílio
Sá, por renúncia, em 22 de Fevereiro de 2002, e, ainda, procederam
à alteração parcial do contrato, tendo sido alterados os artigos 1.º e
7.º do respectivo contrato, os quais ficaram com a redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Habitrofa � Construções e Obras
Públicas, L.da, tem a sua sede na Rua de Adriano Fernandes de Aze-
vedo, 131, freguesia de São Martinho de Bougado, concelho da Trofa.

ARTIGO 7.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, será exercida por
dois ou mais gerentes, tendo sido já nomeado gerentes os sócios Rui
Manuel da Silva Couto e Abílio Manuel da Silva Couto, sendo sufi-
ciente a assinatura de qualquer um dos gerentes para obrigar a socie-
dade, em todos os seus actos ou contratos.

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

Está conforme o original.

8 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia Mon-
teiro Gouveia. 1000081125

PAIVA & SERRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 3862/980120; identificação de pessoa colectiva n.º 504056131;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 21/020321.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 400 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado em di-
nheiro, por ambos os sócios e em partes iguais, com redenominação
do capital, e, em consequência, foi alterado o artigo 4.º do respec-
tivo contrato, o qual ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, representado por duas quotas iguais de 2500 euros, uma de
cada sócio António Carlos Paiva Serra e José Manuel Paiva Serra.

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

Está conforme o original.

8 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia Mon-
teiro Gouveia. 1000081123

GUIAVE � COMÉRCIO TÊXTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 2785/930528, identificação de pessoa colectiva n.º 503014664;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 14/020321.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 400 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado em di-
nheiro, por ambos os sócios e em partes iguais, com redenominação
do capital, e, em consequência, foi alterado o artigo 3.º do respec-
tivo contrato, o qual ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, dividido em duas quotas iguais de 2500 euros cada, uma de
cada um dos sócios Manuel da Costa Araújo e José Júlio da Costa
Araújo.

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

Está conforme o original.

8 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia Mon-
teiro Gouveia. 1000081121

MANUEL PAIVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 1802/880415; identificação de pessoa colectiva n.º 501971106;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 48/011219.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 400 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado em di-
nheiro, por ambos os sócios e em partes iguais, com redenominação
do capital, e, em consequência, foi alterado o artigo 3.º do respec-
tivo contrato, o qual ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, representado por duas quotas iguais do valor nominal de 2500
euros, uma de cada um dos sócios Manuel da Silva e Zulmira Lopes
da Silva Paiva.

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

Está conforme o original.

8 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia Mon-
teiro Gouveia. 1000081119

CARTROFA � AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 2779/930526; identificação de pessoa colectiva n.º 503013137;
averbamento n.º 2 à inscrição E-1 e inscrição n.º 6; números e
data das apresentações: 21 e 22/020320.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação de funções de gerente de TRADILUSA � Comércio Inter-
nacional, L.da, por renúncia, em 12 de Março de 2002, e aumentou
o capital de 7481,97 euros para 8000 euros, subscrito e realizado
em dinheiro, por ambos os sócios, e, em consequência, foram alte-
rados os artigos 3.º e 4.º do respectivo contrato, os quais ficaram
com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 8000 euros e está dividido em duas quotas no valor nominal de
4000 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Abel dos
Santos Azevedo e João Carlos Pinto Machado Ruivo.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com a remuneração que lhe for atribuída
em assembleia geral, compete a ambos os sócios.

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

Está conforme o original.

8 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia Mon-
teiro Gouveia. 1000081117

ALEXANDRE FERREIRA DE SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 3603/970110; identificação de pessoa colectiva n.º 503811076;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 11/020319.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 400 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado em di-
nheiro, pelos sócios na proporção das suas quotas, com redeno-
minação do capital, e, em consequência, foi alterado o artigo 3.º do
respectivo contrato, o qual ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, dividido em duas quotas com os seguintes valores nominais:
uma de 3750 euros, pertencente à sócia Esaura Graciela Duarte
Gonçalves de Sousa, e outra de 1250 euros, pertencente ao sócio
Alexandre Manuel Ferreira de Sousa.

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

Está conforme o original.

6 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia Mon-
teiro Gouveia. 1000081110
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LANTIJEANS � INDÚSTRIA DE CONFECÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 3908/980302; identificação de pessoa colectiva n.º 504105779;
data de entrega do depósito: 15/032002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta, os documentos respeitantes à prestação de contas do
ano de 1999.

Está conforme.

6 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia Mon-
teiro Gouveia. 1000081108

LANTIJEANS � INDÚSTRIA DE CONFECÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 3908/980302; identificação de pessoa colectiva n.º 504105779;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 12/020315.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 1 000 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado em
dinheiro pelos sócios e em partes iguais, com redenominação do
capital, e, em consequência, foi alterado o artigo 3.º do respectivo
contrato, o qual ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, representado por duas quotas iguais de 2500 euros, uma de
cada uma das sócias Teresa Maria Ferreira do Couto Leal e Silva e
Albina Maria Dias Cruz.

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

Está conforme o original.

6 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia Mon-
teiro Gouveia. 1000081106

LUÍS FERREIRA DA SILVA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 3709/970520; identificação de pessoa colectiva n.º 503881210;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 5/020315.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 1 000 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado em
dinheiro, pelos sócios na proporção das suas quotas, com redeno-
minação do capital, e, em consequência, foi alterado o artigo 3.º do
respectivo contrato, o qual ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, distribuídos por cinco quotas: uma do valor nominal de
2550 euros do sócio Luís Ferreira da Silva; outra do valor nominal de
350 euros do sócio Carlos Manuel Silva Araújo, e três iguais do valor
nominal de 700 euros cada, uma de cada um dos sócios Vasco Manuel
Maia da Silva, José Alberto Maia da Silva e Casimiro Maia da Silva.

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

Está conforme o original.

6 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia Mon-
teiro Gouveia. 1000081105

PADARIA NOVA DE ALVARELHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 3808/971118; identificação de pessoa colectiva n.º 504007394;
data do depósito: 15032002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta, os documentos respeitantes à prestação de contas do
ano de 1999.

Está conforme.

6 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia Mon-
teiro Gouveia. 1000081104

PADARIA NOVA DE ALVARELHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 3808/971118; identificação de pessoa colectiva n.º 504007394;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 11/020315.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 400 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado em di-
nheiro, pelos sócios e em partes iguais, com redenominação do ca-
pital, e, em consequência, foi alterado o artigo 3.º do respectivo
contrato, o qual ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, distribuído por duas quotas iguais do valor de 2500 euros, uma
de cada um dos sócios Albertino da Silva Vaz e Maria Cármen Maia
Marinho.

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

Está conforme o original.

6 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia Mon-
teiro Gouveia. 1000081101

NEOPLÁSTICA � HOLDING, S. G. P. S. S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 367/720329; identificação de pessoa colectiva n.º 500201188;
inscrição n.º 23; número e data da apresentação: 7/020318.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 19 485 895 euros para 22 114 055 euros, subscrito e rea-
lizado em dinheiro, e, em consequência, foram alterados o n.º 1 do
artigo 3.º, n.º 1, corpo dos n.os 2 e 3 do artigo 5.º, n.º 4 do artigo 6.º,
os três números do artigo 12.º, o n.º 5 do artigo 13.º e n.º 2 do ar-
tigo 14.º do respectivo contrato, os quais ficaram com a redacção
seguinte:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado, é de 22 114 055
euros e é representado por 4 422 811 acções de 5 euros cada uma.

ARTIGO 5.º

1 � Na transmissão de acções, os accionistas não transmitentes
gozam do direito de preferência, nos termos previstos e regulados
nos números seguintes.

2 � Na transmissão de acções a título oneroso, observar-se-á o
seguinte;

a) (Redacção inalterada.);
b) (Redacção inalterada.);
c) (Redacção inalterada.)
3 � Na transmissão de acções entre vivos e a título gratuito, os

accionistas não alienantes terão direito de opção de compra das
acções alienadas, aplicando-se, com as devidas adaptações, o disposto
no número anterior, e o preço que, por efeito do exercício de tal
direito de opção, os accionistas não alienantes deverão pagar pelas
acções alienandas será determinado, nos termos do artigo 105.º, n.º 2,
do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 6.º

4 � A sociedade pode, mediante deliberação da assembleia geral,
emitir quaisquer outros títulos negociáveis por lei, nomeadamente
warrants autónomos.

ARTIGO 12.º

1 � As deliberações da assembleia geral são tomadas por uma
maioria qualificada correspondente a três quartos dos votos repre-
sentativos da totalidade do capital social da sociedade.

2 � Será necessária uma maioria de votos representativos de, pelo
menos, 90 % do capital social para a aprovação de quaisquer delibe-
rações relativas às seguintes matérias:

a) Alterações ao contrato de sociedade, incluindo aumentos e
reduções do capital social;

b) Fusão, cisão, transformação, dissolução e liquidação da socie-
dade.

3 � Os preceitos dispositivos da lei poderão ser derrogados por
deliberação da assembleia geral.
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ARTIGO 13.º

5 � O conselho de administração pode designar mandatários para
actos ou categorias de actos, não podendo, no entanto, delegar po-
deres numa comissão executiva.

ARTIGO 14.º

2 � As deliberações do conselho de administração são tomadas
desde que aprovadas com o voto favorável de quatro dos seus cinco
membros.

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

Está conforme o original.

15 de Abril de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000081088

ARSASIL � METALOMECÂNICA, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 5586/020430; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
5/020430.

Certifico que Armindo dos Santos Silva, constituiu a sociedade em
epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguin-
tes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ARSASIL � Metalomecânica,
Sociedade Unipessoal, L.da

2 � A sua sede é na Rua do Campo de Futebol, 129, na freguesia
de São Romão do Coronado, do concelho da Trofa.

ARTIGO 2.º

O seu objecto social consiste em fundição de metais não ferrosos;
fabricação de tubagens para exaustores e caldeiras de pressão e fabri-
cação de tubos para andaimes.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, pertencente na totalidade ao único sócio Armindo dos Santos
Silva.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e a representação da sociedade, remunerada
ou não, fica afecta ao sócio Armindo dos Santos Silva, que desde já
é nomeado gerente.

2 � A sociedade vincula-se com a intervenção do gerente.
3 � Em ampliação dos poderes normais de gerência, o gerente

pode:
a) Tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como alterar ou

rescindir os respectivos contratos;
b) Adquirir, por trespasse, quaisquer estabelecimento comercial ou

industrial;
c) Confessar, desistir e transigir em juízo.

ARTIGO 5.º

Disposição transitória

O gerente fica autorizado a levantar o capital social depositado
em nome da sociedade, no BPI, agência de Castelo da Maia, a fim
de fazer face às despesas deste contrato, registos, publicações e aqui-
sição de equipamentos necessários ao funcionamento da sociedade.

Está conforme o original.

9 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia Mon-
teiro Gouveia. 1000081083

FERNANDO MALHEIRO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 5497/020125; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
28/020125.

Certifico que Fernando Nuno de Jesus Malheiro, constitui a socie-
dade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos
seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Fernando Malheiro, Unipessoal,
L.da, e tem a sua sede na Rua de Santa Maria, 1911, da freguesia de
Alvarelhos, do concelho da Trofa, e o seu início conta-se a partir
do dia 26 de Outubro de 2001.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na fabricação, aplicação e comer-
cialização de estruturas de construção metálica e automatismos; fa-
bricação de portas, janelas e elementos similares em metal;
automatismos e automatizações; fabricação de outros produtos me-
tálicos diversos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, representado por uma quota do valor nominal de 5000 euros,
pertencente ao sócio único Fernando Nuno de Jesus Malheiro.

ARTIGO 4.º

O sócio único poderá celebrar com a sociedade os negócios jurídi-
cos que sirvam a prossecução do objecto social.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete ao sócio único, que desde
já, fica nomeado gerente.

2 � A gerência tem a faculdade de constituir mandatários ou pro-
curadores da sociedade para a prática de determinados actos ou ca-
tegorias de actos.

3 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos é necessária e suficiente a intervenção do sócio gerente
Fernando Nuno de Jesus Malheiro.

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

5 � Em ampliação dos seus poderes normais poderá a gerência:
a) Exercer os poderes normais de administração, responsabilizando

a sociedade em quaisquer actos, contratos, recibos de quitação, mo-
vimentação de dinheiros e créditos;

b) Confessar, desistir e transigir em juízo;
c) Contratar e despedir pessoal;
d) Comprar ou vender, arrendar ou tomar de arrendamento, alu-

gar ou tomar de aluguer e celebrar contratos de locação financeira,
relativamente a móveis, automóveis e imóveis;

e) Tomar ou dar de trespasse estabelecimentos comerciais ou in-
dustriais.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais são convocadas por cartas registadas, com a
antecedência mínima de 15 dias, salvo se a lei prescrever outros prazos
e formalidades.

Está conforme o original.

19 de Abril de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000080846

JOSÉ MORAIS & ZULMIRA MACHADO � CONTABILISTAS
E CONSULTORES PARA A GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 5521/020208; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
34/020208.
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Certifico que entre José Alberto Quintela Morais, Ana Maria Ri-
beiro Dinis da Costa, Maria Zulmira Machado da Silva e José Paulo
Ribeiro Dinis da Costa, foi constituída a sociedade em epígrafe, a
qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma José Morais & Zulmira Machado �
Contabilistas e Consultores para a Gestão, L.da, com sede no Largo
de D. Afonso Henriques, edifício D. Afonso, freguesia de São Mar-
tinho de Bougado, concelho da Trofa.

§ único. Por simples deliberação da gerência poderá a sede social
ser transferida para outro local do mesmo concelho ou para conce-
lho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços às empresas
nas áreas de contabilidade, consultoria fiscal, consultoria financeira,
gestão e organização de empresas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, distribuído por quatro quotas, sendo: duas do valor nominal de
2250 euros, pertencente cada uma a cada um dos sócios José Al-
berto Quintela Morais e Maria Zulmira Machado da Silva, e duas do
valor nominal de 250 euros cada uma, pertencendo cada uma a cada
um dos sócios Ana Maria Ribeiro Dinis da Costa e José Paulo Ri-
beiro Dinis da Costa.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, incumbe aos sócios José Alberto
Quintela Morais e Maria Zulmira Machado da Silva, que desde já
ficam nomeados gerentes.

2 � A sociedade obriga-se pela assinatura conjunta dos dois ge-
rentes nomeados.

3 � Em ampliação dos podres de gerência, esta poderá:
a) Comprar e vender veículos automóveis destinados à sua actividade;
b) Arrendar edifícios destinados ao exercício da actividade.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá exigir dos sócios a realização de prestações
suplementares de capital até ao montante global de 250 000 euros.

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais, sempre que a lei não prescreva outras for-
malidades, serão convocadas por cartas registadas dirigidas aos só-
cios, com a antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme o original.

10 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000080845

RUVIANE � MALHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 2970/940414; identificação de pessoa colectiva n.º 503181730;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 189/011228.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 1 000 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado em di-
nheiro, pelos sócios na proporção das suas quotas, com redeno-
minação do capital, e, em consequência, foi alterado o artigo 4.º do
respectivo contrato, o qual ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, representados por três quotas no valor de 3500 euros uma,

750 euros cada uma das outras, pertencendo a primeira ao sócio
António Manuel da Silva Salgado, e cada uma das outras aos sócios
Rui Manuel Roriz Salgado e Vítor Roriz Salgado.

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

Está conforme o original.

26 de Março de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000080778

RAQUELTEX � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 3510/960905; identificação de pessoa colectiva n.º 503726249;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 190/011228.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 400 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado em di-
nheiro, por ambos os sócios e em partes iguais, com redenominação
do capital, e, em consequência, foi alterado o artigo 4.º do respec-
tivo contrato, o qual ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente em dinheiro, é de 5000 euros e é
constituído por duas quotas: uma pertencendo ao sócio Carlos Ma-
nuel Maciel Teixeira, no valor de 2500 euros, e outra pertencendo
à sócia Raquel da Fonseca Dias Maciel, no valor de 2500 euros.

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

Está conforme o original.

26 de Março de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000080774

SABER LIMPAR � LAVANDARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 4141/981102; identificação de pessoa colectiva n.º 504282182;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 203/011228.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 1 000 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado em
dinheiro, por ambos os sócios na proporção das suas quotas, com
redenominação do capital, e, em consequência, foi alterado o ar-
tigo 3.º do respectivo contrato, o qual ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e é constituído por duas quotas: uma pertencendo à sócia Maria
Margarida Martins Barbosa, no valor de 3500 euros, e outra perten-
cendo ao sócio Artur Augusto Barbosa Ferreira, no valor de 1500
euros.

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

Está conforme o original.

26 de Março de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000080769

À GUIA � PORTUGAL � DISTRIBUIÇÃO DE MÁQUINAS
DE VENDA AUTOMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 4000/980514; identificação de pessoa colectiva n.º 504153978;
averbamento n.º 1; à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 194/011228.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, mudou a sede
para a Rua das Indústrias, 3097, freguesia de São Tiago do Bougado.

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

Está conforme o original.

26 de Março de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000080762
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RODRIGUES & SANTOS MELHOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 1991/890731; identificação de pessoa colectiva n.º 502295732;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 238/011228.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 400 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado em di-
nheiro, por ambos os sócios na proporção das suas quotas, com
redenominação do capital, e, em consequência, foi alterado o ar-
tigo 3.º do respectivo contrato, o qual ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, dividido em duas quotas: uma de 4000 euros do sócio José
Maria Cruz Araújo, e outra de 1000 euros da sócia Maria Belém
Martins da Silva.

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

Está conforme o original.

26 de Março de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000080758

ANTÓNIO FRANCISCO CARNEIRO & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 3468/960624; identificação de pessoa colectiva n.º 503667714;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 250/011228.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 400 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado em di-
nheiro, por ambos os sócios e em partes iguais, com redenominação
do capital, e, em consequência, foi alterado o artigo 3.º do respec-
tivo contrato, o qual ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, dividido em duas quotas de 2500
euros, pertencentes a cada um dos sócios António Francisco Car-
neiro e Maria do Céu Ferreira da Silva.

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

Está conforme o original.

26 de Março de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000080755

RIBEIRO & REIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 192/630717; identificação de pessoa colectiva n.º 500402701;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 9; números e
data das apresentações: 75 e 76/011228.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, procedeu à
cessação de funções de gerente Arnaldo Pinto Ribeiro, por renúncia,
em 28 de Dezembro de 1989, e procedeu à alteração parcial do con-
trato, quanto aos artigos 2.º, 3.º, 4.º, 5.º, 6.º, 7.º, 8.º e 9.º, aditando
um novo artigo, o qual passará a ser o 10.º, cuja redacção é do se-
guinte teor:

ARTIGO 2.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 000 000$, representado pelas seguintes quotas: uma do valor no-
minal de 500 000$ do sócio José de Azevedo Reis; outra do valor
nominal de 200 000$ da sócia Maria Alice Gomes de Araújo, e qua-
tro quotas iguais do valor nominal de 75 000$ cada uma, uma de
cada um dos sócios Maria Clara Gomes Azevedo Reis, José Alexan-
dre Azevedo Reis, Rui Carlos Gomes Azevedo Reis e Maria da Graça
Gomes Azevedo Reis.

§ único. Por deliberação dos sócios, poderão ser exigidos supri-
mentos, nas condições que vierem a ser deliberadas em assembleia
geral.

ARTIGO 3.º

1 � A transmissão de quotas, no todo ou em parte, é livre entre
sócios, bem como para descendentes ou ascendentes de sócios; po-
rém, a estranhos, depende do consentimento da sociedade.

2 � A transmissão de quotas realizada contra o disposto na se-
gunda parte do número anterior não produzirá efeitos para com a
sociedade, enquanto não for por ela consentida e torna-se eficaz para
com ela logo que, consentida, lhe for comunicada por escrito ou por
ela reconhecida, expressa ou tacitamente.

ARTIGO 4.º

1 � A amortização de quotas é permitida:
a) Precedendo acordo com o titular;
b) Em caso de falecimento de algum dos sócios Maria Clara, José

Alexandre, Rui e Graça;
c) Quando, por divórcio, separação judicial de pessoas e bens ou

separação de bens de qualquer sócio, a quota não fique a pertencer
inteiramente ao seu titular inicial;

d) Sendo decretada a interdição ou inabilitação de seu titular;
e) Em caso de arrematação por quem não for sócio ou de qualquer

procedimento contencioso, excepto inventário, desde que o respec-
tivo titular não deduza oposição à arrematação ou, havendo-a dedu-
zido a mesma seja a final julgada improcedente;

f) Em caso de arrolamento, arresto, penhora ou inclusão em massa
falida ou insolvente;

g) Havendo exclusão de sócio.
2 � Salvo disposição legal em contrário, a contrapartida da amor-

tização é:
a) No caso da alínea a), o valor acordado entre as partes;
b) Nos das alíneas b) a g), ambas inclusive, o valor das contas

resultantes do último balanço aprovado.
3 � A amortização efectua-se por deliberação dos sócios, basea-

da na verificação dos respectivos pressupostos legais e contratuais e
torna-se eficaz mediante comunicação dirigida a quem for afectado
por ela.

4 � A deliberação deve ser tomada no prazo de 90 dias, contado
do conhecimento por algum gerente, do facto que permite a amor-
tização.

5 � Salvo disposição legal em contrário, deliberação dos sócios
ou acordo entre as partes, o pagamento da contrapartida da amor-
tização é fraccionada em seis prestações semestrais, iguais ou suces-
sivas, sem qualquer acréscimo de juros ou encargos, com vencimento
a primeira, decorridos seis meses sobre a data da fixação da contra-
partida.

ARTIGO 5.º

A quota amortizada figura como tal no balanço, podendo os só-
cios deliberar, posteriormente, a criação em vez dela, de uma ou
várias quotas destinadas a serem alienadas a um ou a alguns sócios
ou a estranhos.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral e dispensada de caução, compete aos
sócios José de Azevedo Reis e Maria Alice Gomes de Araújo, os quais
desde já ficam nomeados gerentes.

2 � A sociedade pode, por intermédio dos gerentes que a repre-
sentam constituir procuradores para actos ou categorias de actos
especificados na procuração.

ARTIGO 7.º

Os actos que envolvam obrigação ou responsabilidade para a so-
ciedade, vinculam-na se praticados:

a) Por algum dos seus gerentes; e
b) Por dois procuradores.

ARTIGO 8.º

O gerente José de Azevedo Reis, fica desde já autorizado a assinar
escrituras de compra, hipoteca, venda ou troca de quaisquer bens
imóveis e a comprar, hipotecar, trocar ou vender quaisquer viaturas
automóveis para utilização da sociedade.

ARTIGO 9.º

A importância dos lucros de cada exercício tem a seguinte aplica-
ção, deliberada pelos sócios:

a) Formação ou reintegração do fundo de reserva legal, na per-
centagem exigida por lei e até atingir o mínimo nela previsto;

b) Atribuição a qualquer finalidade de interesse social;
c) Atribuição a título de lucros, do saldo restante, se o houver,

aos sócios.
ARTIGO 10.º

Excepto se a lei impuser outras formalidades ou estabelecer prazo
mais longo, a convocação das assembleias gerais far-se-á por cartas
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registadas, expedidas com a antecedência mínima de 15 dias, delas
constando a ordem de trabalhos.

Está conforme o original.

26 de Março de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000080748

TRANSPORTES MANUEL LIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 3065/940919; identificação de pessoa colectiva n.º 503275743;
averbamento n.º 1 à inscrição E-1; número e data da apresenta-
ção: 39/011221.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, mudou a sede
para o Loteamento da Carriça, lote 10, freguesia de Muro, Trofa.

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

Está conforme o original.

22 de Fevereiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000080745

STAND NELMA � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 2662/921209; identificação de pessoa colectiva n.º 502890916;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 259/011228.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 1 000 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado em
dinheiro, por ambos os sócios na proporção das suas quotas, com
redenominação do capital, e, em consequência, foi alterado o ar-
tigo 3.º do respectivo contrato, o qual ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, é de 5000 euros, dividido em duas quotas de 2500
euros cada, pertencentes a cada um dos sócios Arlindo da Silva Bar-
bosa e Nelma Soares Barbosa.

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

Está conforme o original.

26 de Março de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000080739

LOUROLIMPA � SERVIÇOS DE LIMPEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 3268/950719; identificação de pessoa colectiva n.º 503460320;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 252/011228.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 400 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado em di-
nheiro, por ambos os sócios na proporção das suas quotas, com
redenominação do capital, e, em consequência, foi alterado o ar-
tigo 3.º do respectivo contrato, o qual ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, dividido em duas quotas: uma no
valor nominal de 3750 euros, pertencente à sócia Maria Cristina de
Barros Machado, e outra no valor nominal de 1250 euros, perten-
cente ao sócio António de Castro Fernandes.

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

Está conforme o original.

26 de Março de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000080733

EGO � FÁBRICA E COMÉRCIO DE ARTIGOS
SANITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 3898/980218; identificação de pessoa colectiva n.º 504080415;
averbamento n.º 1 à inscrição E-10 e inscrição n.º 13; números e
data das apresentações: 213 e 215/011228.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
cessação de funções de gerente José Alberto de Azevedo Torres, por
renúncia, em 27 de Setembro de 2001, e, ainda, foi registado a de-
signação de gerente de Jaime Gomes de Azevedo, por deliberação,
em 23 de Outubro de 2001.

Está conforme o original.

26 de Março de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000080730

VILELACONTA � CONTABILIDADE E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 2425/911209; identificação de pessoa colectiva n.º 502659653;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 261/011228.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 600 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado em di-
nheiro, por ambos os sócios na proporção das suas quotas, com
redenominação do capital, e, em consequência, foi alterado o ar-
tigo 3.º do respectivo contrato, o qual ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, dividido em duas quotas de 2500
euros, pertencentes a cada um dos sócios José Maria da Silva Vilela
e Maria Cristina Ribeiro Coelho Vilela.

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

Está conforme o original.

26 de Março de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000080726

PEREIRA, FONSECA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 2231/900730; identificação de pessoa colectiva n.º 502491183;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 128/011228.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 400 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado em di-
nheiro, pelos sócios na proporção das suas quotas, com redeno-
minação do capital, e, em consequência, foi alterado o artigo 3.º do
respectivo contrato, o qual ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, e está dividido em cinco quotas: duas do valor nominal de
1750 euros, pertencendo uma a cada um dos sócios António Fer-
nandes Pereira e Maria da Conceição Azevedo da Fonseca Pereira, e
três de 500 euros cada, uma de cada um dos sócios Olga Cristina
Azevedo Pereira, Filipe Manuel Azevedo Pereira e Vítor Manuel
Azevedo Pereira.

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

Está conforme o original.

26 de Março de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000080724

HEURECA � GABINETE DE PSICOLOGIA
E APOIO EDUCATIVO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 3483/960724; identificação de pessoa colectiva n.º 503684120;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 172/011228.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 500 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado em di-
nheiro, por ambas as sócias na proporção das suas quotas, com
redenominação do capital, e, em consequência, foram alterados os
artigos 1.º e 3.º do respectivo contrato, os quais ficaram com a re-
dacção seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma HEURECA � Gabinete de Psicologia
e Apoio Educativo, L.da, com sede na Rua de D. Nuno Alvares Pe-
reira, 73, bloco A, apartamento 14, da freguesia e concelho de Santo
Tirso.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros, e está
dividido em duas quotas de 2500 euros cada, que pertencem uma a
cada uma das sócias Merinia Adélia Machado da Costa Padieira Sam-
paio e Natércia Fonseca Pinto Carreiro.

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

Está conforme o original.

26 de Março de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000080721

MARROL � TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 3011/940623; identificação de pessoa colectiva n.º 503220906;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 26/020123.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 400 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado em di-
nheiro, pelos sócios na proporção das suas quotas, com redeno-
minação do capital, e, em consequência, foi alterado o artigo 3.º do
respectivo contrato, o qual ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, dividido em duas quotas: uma do valor nominal de 4500 euros
do sócio Lino Rodrigues da Silva Pereira, e outra do valor nominal
de 500 euros do sócio Paulo Dias Pereira.

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

Está conforme o original.

25 de Março de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000080719

JOCREL � INDÚSTRIA TRANSFORMADORA
DE MADEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 3061/940913; identificação de pessoa colectiva n.º 503275719;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 113/011228.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 1 000 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado em
dinheiro, pelos sócios na proporção das suas quotas, com redeno-
minação do capital, e, em consequência, foi alterado o artigo 3.º do
respectivo contrato, o qual ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 5000 euros, dividido em três quotas: uma de 3500 euros
do sócio Joaquim Luís Martins Luzio, e duas de 750 euros, uma de
cada um dos sócios Cristóvão Pereira Luzio e Elisabete Maria Al-
meida da Silva.

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios a realização de presta-
ções de capital até ao montante global de 24 939,90 euros.

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

Está conforme o original.

25 de Março de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000080716

VERCOOPE � UNIÃO DAS ADEGAS COOPERATIVAS
DA REGIÃO DOS VINHOS VERDES, U. C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula n.º 4/
850201; identificação de pessoa colectiva n.º 500291675; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 29/011219.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 320 000 000$ para 681 638 800$, sendo: 327 203 988$,
mediante incorporação de reservas de reavaliação, e 34 434 812$
subscrito em dinheiro, com redenominação do capital, e, ainda, foi
registado a alteração total do contrato, o qual ficou com a redacção
seguinte:

CAPÍTULO I

Da constituição, denominação, sede, circunscrição,
duração e fins

ARTIGO 1.º

Designação

A união cooperativa agrícola denominada de VERCOOPE � União
das Adegas Cooperativas da Região dos Vinhos Verdes, U. C. R. L.,
constituída por escritura, pública de 29 de Outubro de 1964, lavrada
no 6.º Cartório Notarial do Porto, com alvará de 4 de Dezembro de
1964, publicado no Diário do Governo, n.º 294, 3.ª série, de 17 de
Dezembro de 1964, por força do disposto no Código Cooperativo,
passa a reger-se por este diploma, demais legislação em vigor apli-
cável e pelos presentes estatutos, aprovados em assembleia geral de
8 de Junho de 2001.

ARTIGO 2.º

Duração e membros

A União terá duração indeterminada e número ilimitado de coo-
perativas agrupadas, mas nunca inferior a duas, e tem a sua sede so-
cial em lugar de Gandra, Agrela, em Santo Tirso.

ARTIGO 3.º

Objecto

A União tem por fins principais defender os interesses comuns
das cooperativas agrupadas, desenvolvendo entre elas espírito de co-
operação e de solidariedade, atinentes ao progresso e aperfeiçoamento
da exploração vitivinícola e a exercer uma acção supletiva de todas
as actividades económicas das mesmas cooperativas.

Propõe-se, em especial:
a) Promover o melhor aproveitamento e comercialização dos

produtos e subprodutos vínicos das cooperativas agrupadas
b) Representar e defender os interesses das cooperativas agrupa-

das e dos vitivinicultores nelas associados junto dos organismos pú-
blicos e privados do sector;

c) Servir as cooperativas agrupadas, procurando realizar transac-
ções vantajosas na compra de todos os materiais e produtos de que
careçam para o desempenho das suas funções ou para a exploração
agrícola ou pecuária dos respectivos cooperadores e na colocação
dos produtos das mesmas;

d) Auxiliar económica e financeiramente, quando possível, as
cooperativas agrupadas;

e) Cooperar com os organismos públicos e privados em todos os
assuntos de que possa resultar melhoria técnica dos produtos, o desenvol-
vimento da União e das cooperativas agrupadas, bem como da região;

f) Apoiar a gestão administrativa das cooperativas agrupadas;
g) Prestar às cooperativos agrupadas e seus associados, que o so-

licitem, apoio e assistência técnica, nomeadamente,nas áreas de
vitivinicultura e da enologia;

h) Diligenciar a comercialização e remuneração de toda a produ-
ção vinícola da cooperativa agrupada;

i) Na sua acção supletiva terá, especialmente, em vista:
1 � O armazenamento e beneficiação dos excedentes das Coope-

rativas;
2 � Orientar e apoiar es funções das cooperativas agrupadas.
§ único. Para realização dos seus fins pode a União:
a) Instalar agências, sucursais ou delegações, no País ou no es-

trangeiro;
b) Adquirir vinhos e produtos vínicos, desde que essas aquisições

se destinem a melhorar a qualidade dos vinhos e produtos vínicos
provenientes das adegas agrupadas ou a suprir as quantidades neces-
sárias à comercialização da União;

c) Associar-se a federações do sector agrícola, vitivinícola e nas
caixas de crédito agrícola mútuo existentes na sua área de acção e
outras entidades de reconhecido interesse para a União.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 170 � 25 de Julho de 200215 786-(182)

CAPÍTULO II

Do capital social

ARTIGO 4.º

Capital social

O capital social da União é variável e encontra-se totalmente
subscrito e realizado, quanto a 3 400 000 euros.

§ único. As cooperativas agrupadas poderão alterar o seu capital social
por transmissão de títulos de capital de outra cooperativa agrupada ou
por subscrição de novos títulos, dependendo essa alteração de decisão
favorável a obter nos precisos termos de decisão de admissão, prevista
no artigo 12.º

ARTIGO 5.º

Títulos de capital

Os títulos de capital são no valor de 5 euros.
§ 1.º A cada 30 títulos de capital corresponderá uma pipa, po-

dendo esse número ser alterado, uma ou mais vezes, por deliberação
da assembleia geral.

§ 2.º Cada cooperativa agrupada subscreverá em admissão parcial,
no mínimo, 1000 títulos de capital, e em admissão global subscre-
verá, pelo menos, os títulos de capital necessários para que o capital
subscrito corresponda à sua capacidade instalada de produção e
laboração, num mínimo nunca inferior a 1000 títulos de capital.

§ 3.º Os títulos são nominativos e conterão as seguintes menções:
a) A denominação da União;
b) O número de registo da mesma;
c) O valor;
d) A data da emissão;
e) O número em série contínua;
f) A assinatura da maioria dos membros da direcção da União;
g) A assinatura da maioria dos membros da direcção da coopera-

tiva titular.
ARTIGO 6.º

Subscrição

No ano da subscrição, cada título deverá ser realizado em dinheiro,
em 25 % do seu valor, pelo menos.

§ 1.º A parte restante será paga em dinheiro no máximo de qua-
tro prestações semestrais.

§ 2.º A assembleia geral pode determinar, porém, que o pagamento
dos títulos se faça de forma diferente, sem prejuízo de prazo má-
ximo estabelecido no Código Cooperativo.

ARTIGO 7.º

Resgate e reembolso

Os títulos de capital subscritos pelas cooperativas, enquanto se
mantiverem agrupadas à União, nunca serão resgatados por esta.

§ 1.º A cooperativa que livremente se demitir ou seja excluído, tem
direito ao reembolso dos títulos de capital realizados, segundo o seu valor
nominal, no prazo máximo de três anos, acrescido dos juros a que tiver
direito, relativamente ao último exercício social, da quota-parte dos
excedentes e reservas não obrigatórias repartíveis, na proporção da sua
participação, ou reduzido, se for caso disso, na proporção das perdas
acusadas no balanço do exercício no decurso do qual surgiu o direito ao
reembolso.

ARTIGO 8.º

Jóia

As cooperativas que solicitem a sua admissão à União ou aumen-
tem o seu capital social obrigam-se nessa data ao pagamento de uma
jóia de valor igual ao capital social que subscreverem, pagável em
quatro prestações anuais e sucessivas.

CAPÍTULO III

Das cooperativas agrupadas

ARTIGO 9.º

Qualidade de membro

Só podem ser agrupadas nesta União as adegas cooperativas e as
cooperativas agrícolas com secção vitivinícola da Região dos Vinhos
Verdes, legalmente constituídas, que realizem a jóia e subscrevam no
acto de admissão o número de títulos de capital que lhes seja fixado,
segundo o disposto no § 2.º do artigo 5.º

ARTIGO 10.º

Condições de admissão

Qualquer cooperativa que pretenda vir a integrar a União deverá
enviar ao presidente da direcção:

a) Pedido de admissão com a declaração de que acatará as dispo-
sições destes estatutos, aceitando as obrigações e responsabilidades
neles consignadas, acompanhado de um exemplar dos estatutos em
vigor da cooperativa e do último relatório de gestão, parecer do
conselho fiscal e balanço e contas aprovados;

b) Cópia da acta da assembleia geral em que tenha sido aprovada
a sua inscrição na União e a modalidade pretendida;

c) Declaração da capacidade total de pipas que a requerente tem
condições para produção e laboração.

§ único. Do pedido deve constar o compromisso de a Coopera-
tiva se obrigar a permanecer na União por um período não inferior
a cinco anos, a partir da data de admissão, renovável, automática e
sucessivamente, por períodos de igual duração, desde que, pelo me-
nos, até 60 dias antes do termo do período em causa, não peça a sua
demissão.

ARTIGO 11.º

Modalidade de admissão

As cooperativas agrupadas poderão optar por uma das duas moda-
lidades de admissão previstas:

a) Admissão global, que envolve todos os direitos e deveres cons-
tantes nestes estatutos e que obriga à subscrição e realização de títu-
los de capital em função da capacidade instalada de produção e
laboração da Cooperativa;

b) Admissão parcial, aquela em que a Cooperativa transfere para a
União, meramente, poderes de representação e, pontualmente, utilizará
e recorrerá aos serviços da União, subscrevendo e realizando a entrada
mínima de capital.

ARTIGO 12.º

Decisão de admissão

A admissão será decidida na primeira reunião da direcção que se
seguir à entrega do respectivo pedido, ponderada, ainda, a capaci-
dade de laboração e de mercado da União, nomeadamente a sua ca-
pacidade de aumentar o número de pipas inscritas em capital social
face aos volumes de produção de requerente, bem como a situação
económica e financeira da requerente, podendo esta ou qualquer
cooperativa agrupada recorrer da deliberação tomada para a assem-
bleia geral, cuja convocação pode ser requerida, nas condições esti-
puladas no § 1.º do artigo 23.º

§ único. A cooperativa que obtiver resolução favorável à sua ad-
missão será inscrita na modalidade pretendida e entra imediatamente
no gozo dos direitos inerentes, logo que se mostre paga a primeira
prestação da sua subscrição de capital e realizada a parte de jóia
exigível.

ARTIGO 13.º

Registo das cooperativas agrupadas

A inscrição das cooperativas agrupados far-se-á em livro especial
(Registo de Cooperativas Agrupadas), sempre em dia e patente na
sede da União, donde constará, em relação a cada uma o seguinte:

a) Denominação, sede social, data do alvará e dos estatutos em
vigor e número de pessoa colectiva;

b) Data e modalidade da admissão;
c) Data e motivos de penalidades, demissão ou exclusão;
d) Relação dos títulos de capital averbados, suas alterações e conta-

-corrente das quantias entregues ou retiradas, por conta do capital
subscrito ou do seu reembolso.

ARTIGO 14.º

Autonomia e responsabilidade

As cooperativas agrupadas conservam a sua completa indepen-
dência e autonomia no que respeita à sua administração interna e
não têm responsabilidades pelos actos de gerência da União, enquanto
não lhes derem expressa aprovação. Ficam, porém, vinculadas peles
deliberações tomadas pela assembleia geral.

§ 1.º Qualquer cooperativa pode, cumpridos os prazos constantes
do § único. do artigo 10.º, solicitar a sua demissão da União en-
viando ao presidente da direcção o respectivo pedido de demissão,
por escrito, acompanhado de cópia autenticada da acta de assem-
bleia geral em que tiver sido tomada tal deliberação.

§ 2.º A cooperativa que pedir a sua demissão fica obrigada a satis-
fazer, desde logo toda e qualquer quantia de que for devedora à União.

§ 3.º A demissão só se tornará efectiva no termo do período de
cinco anos que estiver em curso.
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ARTIGO 15.º

Infracções e penalidades

As infracções cometidas pelas Cooperativas agrupadas, contra o
disposto na lei e nestes estatutos, contra as deliberações da assem-
bleia geral e as determinações da direcção, dentro dos limites da
competência desta, serão punidas, consoante a sua gravidade, pela
forma seguinte:

a) Censura;
b) Suspensão dos direitos e benefícios atribuídos às cooperativas

agrupadas, por período não superior a um ano;
c) Exclusão.
§ 1.º A pena prevista na alínea b), pode ser prolongada, no caso

de ter sido aplicada por falta do pagamento de prestações de capital,
da jóia ou de outras importâncias devidas à União, enquanto o paga-
mento não se efectuar.

§ 2.º A aplicação das sanções de censura e suspensão é da compe-
tência da direcção.

§ 3.º A nenhuma cooperativa agrupada poderão ser aplicadas san-
ções sem que a sua direcção tenha sido previamente ouvida pela
direcção da União, cabendo-lhe o direito de recurso para a assem-
bleia geral.

§ 4.º O recurso a que se refere o número antecedente será inter-
posto no prazo máximo de 15 dias, contados a partir da data da
comunicação à Cooperativa da penalidade aplicada.

§ 5.º Proferida deliberação sobre o recurso será esta logo comuni-
cada à Cooperativa e, caso se mantenha a sanção, será a mesma
registada no livro competente.

ARTIGO 16.º

Exclusão de cooperativa agrupada

A exclusão de União, por deliberação da assembleia geral, é apli-
cada à cooperativa que viole grave e culposamente o Código Coo-
perativo, a legislação complementar aplicável ao ramo agrícola do
sector cooperativo ou os estatutos da União, bem como aquela que
tiver sofrido três penas de suspensão por período superior a seis meses
cada.

§ único. São, nomeadamente, causas de exclusão da União os se-
guintes comportamentos de qualquer cooperativa agrupada:

a) Perda de qualidade de pessoa colectiva cooperativa;
b) Falta aos compromissos fundamentais para com a União;
c) Transferência para terceiros dos benefícios concedidos pela

União às suas cooperativas agrupadas.

ARTIGO 17.º

Processo de exclusão

A exclusão terá de ser precedida de processo escrito do qual cons-
tem a indicação das faltas, a sua qualificação, a prova produzida, a
defesa da arguida e a proposta da aplicação da pena de exclusão.

§ 1.º A proposta de exclusão, devidamente fundamentada, será
notificada por escrito à arguida, com a antecedência de 30 dias, pelo
menos, relativamente à data da assembleia geral que sobre ela deli-
berará.

§ 2.º Deliberada a exclusão, a União dará dela conhecimento por
escrito, à interessada e procederá ao devido registo no livro compe-
tente, sem prejuízo do recurso para os tribunais.

CAPÍTULO IV

Dos direitos e obrigações das cooperativas agrupadas

ARTIGO 18.º

Direitos e obrigações

As cooperativas agrupadas têm, especialmente, os seguintes direi-
tos:

a) Estabelecer com a União adequadas formas de colaboração para
o maior rendimento dos equipamentos e serviços que, em conjunto,
possuam, de forma a desenvolver as respectivas actividades, espe-
cialmente no que respeita ao escoamento e comercialização dos pro-
dutos;

b) Propor o que julgarem útil à União para esta as representar,
apoiando ou reclamando medidas para o sector, quer a nível especí-
fico do sector cooperativo ou vitivinícola, quer a nível autárquico,
regional, nacional e comunitário;

c) Requerer c convocação da assembleia geral, nos termos estabe-
lecidos nos estatutos;

d) Examinar os livros e documentos da contabilidade nos perío-
dos e condições que forem fixados pelos estatutos, pela assembleia
geral ou pela direcção de cuja deliberação nesta matéria cabe recurso
para a assembleia geral;

e) Solicitar a sua demissão de cooperadora da União, nas condi-
ções fixadas nos estatutos.

§ único. Entre os deveres, destacam-se:
a) Contribuir para o capital social e a jóia nas condições estabele-

cidas nos artigos 5.º, 6.º e 8.º;
b) Contribuir para as despesas da União, pela forma que vier a ser

fixada pela assembleia geral, por proposta da direcção;
c) Cumprir e fiscalizar o cumprimento da lei e dos estatutos;
d) Concorrer por todas as formas ao seu alcance para o bom nome

e para o máximo de efeitos úteis da União e do cooperativismo.

CAPÍTULO V

Dos órgãos sociais

ARTIGO 19.º

Órgãos sociais

Os órgãos sociais de VERCOOPE � União das Adegas Coopera-
tivas da Região dos Vinhos Verdes, U. C. R. L., são:

a) A assembleia geral;
b) A direcção;
c) O conselho fiscal.
§ 1.º Para apoio à direcção haverá um conselho vinícola.
§ 2.º A assembleia geral pode deliberar a constituição de comis-

sões especiais, de duração não superior a dois anos e cujas funções
nunca podem ir para além do fim do mandato dos órgãos sociais.

SECÇÃO I

Princípios gerais

ARTIGO 20.º

Titulares

Os titulares da mesa da assembleia geral, da direcção e do conse-
lho fiscal, são eleitos por um período de quatro anos, sem prejuízo
de revogabilidade do mandato, em listas nominativas e designando
os cargos a que se candidatam, de entre os vitivinicultores membros
de uma cooperativa agrupada que se encontrem no pleno gozo de
todos os seus direitos.

§ único. O titular que venha a estar abrangido por causa de inele-
gibilidade perde o mandato.

ARTIGO 21.º

Deliberações

As deliberações serão tomadas nos órgãos da União por maioria
simples, sempre que a lei ou estes estatutos não exijam maioria qua-
lificada, tendo os respectivos presidentes voto de qualidade.

§ único. As votações respeitantes a eleições para os órgãos soci-
ais ou assuntos de incidência pessoal serão feitas por escrutínio se-
creto, processo que igualmente será adoptado sempre que a Lei, os
Estatutos ou a assembleia geral assim o determinem.

SECÇÃO II

Assembleia geral

ARTIGO 22.º

Definição e composição da assembleia geral

A assembleia geral é o órgão supremo da União e as suas delibe-
rações, tomadas nos termos legais e estatutários, são obrigatórias
para todos os órgãos sociais da União e para as cooperativas agru-
padas.

§ único. Participam na assembleia geral todas as cooperativas
agrupadas no pleno gozo dos seus direitos.

ARTIGO 23.º

Convocação 

A assembleia geral reúne, obrigatoriamente, duas vezes em cada
ano: uma, até 31 de Março para apreciação e votação relatório de
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gestão e contas do exercício e parecer do conselho fiscal, bem como
para a eleição dos titulares dos órgãos sociais, nos anos em que esta
deve realizar-se, outra, até 31 de Dezembro, para apreciação e vo-
tação do orçamento e plano de actividades para o exercício seguinte.

§ 1.º A assembleia geral reúne, ainda, por iniciativa do seu presi-
dente ou a pedido de direcção, do conselho fiscal ou a requerimento
das cooperativas agrupadas, representando, pelo menos, um mínimo,
de 3 ou 10 % dos votos.

§ 2.º O pedido ou o requerimento para a convocação de assem-
bleia geral será apresentado e dirigido ao presidente da mesa, deven-
do este emitir recibo, se solicitado.

ARTIGO 24.º

Constituição da mesa do assembleia geral

A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente, um
vice-presidente e um secretário.

§ 1.º Ao presidente incumbe presidir à mesma e dirigir os traba-
lhos, verificar as condições de elegibilidade dos candidatos aos ór-
gãos sociais e conferir posse aos eleitos, sendo substituído nas suas
faltas e impedimentos pelo vice-presidente.

§ 2.º Na falta de qualquer dos membros da mesa da assembleia geral
competirá a esta, eleger os respectivos substitutos, de entre os re-
presentantes das cooperativas agrupadas presentes, os quais cessarão
as suas funções no termo da reunião.

ARTIGO 25.º

Convocatória da assembleia geral

A assembleia geral é convocada pelo presidente com, pelos me-
nos, 15 dias de antecedência.

§ 1.º A convocatória deverá conter a ordem de trabalhos da as-
sembleia, bem como o dia, a hora e o local da reunião, será publi-
cada num jornal diário do distrito.

§ 2.º A publicação da convocatória será dispensada se for enviada
a convocatória a todas as cooperativas agrupadas por via postal
registado ou entregue pessoalmente por protocolo.

§ 3.º A convocatória da assembleia geral será sempre afixada em
local apropriado na sede social da União.

§ 4.º A convocatória da assembleia geral deve ser feita no prazo
de 15 dias após a entrega do seu pedido ou requerimento, devendo a
reunião realizar-se no prazo máximo de 30 dias, contados da data da
recepção daquele pedido ou requerimento.

§ 5.º A primeira convocatória de assembleia geral, em cada ano
civil, deve ser acompanhada de relação das cooperativas agrupadas,
com a indicação do número de votos que a cada uma compete para
esse ano.

ARTIGO 26.º

Funcionamento

A assembleia geral reunirá à hora marcado na convocatória se es-
tiverem presentes Cooperativas agrupadas com direito de voto, que
representem mais de metade do número de votos fixados, nos ter-
mos do artigo 28.º.

§ 1.º Se à hora marcado para a reunião não se verificar o número
de presenças previsto no número anterior, a assembleia geral reuni-
rá com qualquer número de cooperativas agrupadas presentes com
direito de voto, uma hora depois.

§ 2.º No caso da convocação da assembleia geral ser feita o reque-
rimento de cooperativas agrupadas e reunião só se efectuará se nela
estiverem presentes, pelo menos, dessas cooperativas, as necessári-
as para representarem três quartos dos seus direitos de voto.

§ 3.º É admitido o voto por representação, devendo o mandato
ser conferido e outra cooperativa agrupada.

ARTIGO 27.º

Competência de assembleia geral

É da competência exclusiva da assembleia geral:
a) Eleger e destituir os titulares dos órgãos sociais e das comis-

sões especiais;
b) Apreciar e votar anualmente o relatório de gestão e as contas

do exercício, bem como o parecer do conselho fiscal;
c) Apreciar a certificação legal de contas, se a houver;
d) Apreciar e votar o plano de actividades e o orçamento para o

exercício seguinte;
e) Aprovar a forma de distribuição dos excedentes;
f) Fixar es taxas de juros a pagar aos membros da União;
g) Alterar os estatutos e aprovar ou alterar regulamentos inter-

nos;

h) Aprovar a filiação da União em federações ou quaisquer outros
organismos;

i) Deliberar sobre a exclusão de cooperativas agrupadas e sobre a perde
de mandato dos órgãos sociais e seus membros e, ainda, funcionar como
instância de recurso, quer quanto à admissão ou recusa de novos mem-
bros, quer em relação às sanções aplicadas pela direcção;

j) Deliberar sobre a alienação ou oneração de bens imóveis;
k) Aprovar a dissolução voluntária da União;
l) Aprovar a fusão e a cisão da União;
m) Fixar a remuneração dos membros dos órgãos sociais da União

e das comissões especiais;
n) Deliberar sobre o exercício, em nome de União, de direito de

acção civil ou penal contra membros dos órgãos sociais de União e
seus mandatários;

o) Deliberar sobre os assuntos para que for convocada, desde que
não sejam da competência exclusiva dos outros órgãos, especialmente
quando previstos no Código Cooperativo ou na legislação comple-
mentar aplicável ao ramo cooperativo agrícola e nestes estatutos.

ARTIGO 28.º

Votos

Cada cooperativa agrupada terá direito a um voto.
§ único. Esse voto será acrescido, para as cooperativas agrupadas

com admissão global, logo que decorridos três anos da data de ad-
missão, do número de votos a atribuir pela seguinte forma:

a) Até 3 % do capital social, um voto;
De 3 a 6 % do capital social, dois votos;
De 6 a 18 % do capital social, quatro votos;
De 18 a 36 % do capital social, oito votos;
Mais de 36 % do capital social, 12 votos; 
b) Maior volume de vinhos entregues na campanha anterior um

voto.
ARTIGO 29.º

Votação

As deliberações da assembleia geral são tomadas por maioria de
votos expressos.

§ 1.º É exigida e maioria de, pelos menos, dois terços dos votos
expressos, na aprovação das matérias referidas nas alíneas f), g), h)
e l) do artigo 27.º

§ 2.º É também necessária maioria qualificada para aprovar a dis-
solução da União, exigindo-se para tal, pelos menos, quatro quintos
dos votos expressos.

ARTIGO 30.º

Deliberações

São nulas todas as deliberações tomadas sobre matérias que não
constem na ordem de trabalhos fixada na convocatória, salvo se,
estando presentes ou representadas todas as cooperativas agrupadas,
no pleno gozo dos seus direitos, estas concordarem, por unanimi-
dade, com a respectiva inclusão, ou se incidir sobre matéria cons-
tante do alínea n) do artigo 27.º destes estatutos e a deliberação,
tomada na assembleia geral convocada para apreciação do relatório
de gestão e as contas do exercício.

SECÇÃO III

Direcção

ARTIGO 31.º

Composição

A direcção é composta por um presidente, um vice-presidente e
três vogais.

§ único. Ao presidente incumbe convocar as reuniões e presidir
aos trabalhos, sendo substituído, nas suas faltas e impedimentos, pelo
vice-presidente.

ARTIGO 32.º

Competência

A direcção é o órgão de administração e representação, com com-
petência para tomar todas as deliberações e providenciar sobre os
assuntos e negócios que interessem à União e que estejam dentro das
suas atribuições e fins, nomeadamente:

a) Elaborar anualmente e submeter ao parecer do conselho fiscal
e à apreciação e aprovação da assembleia geral o relatório de gestão
e as contas do exercício, bem como o plano de actividades e o or-
çamento para o ano seguinte;

b) Executar o plano de actividades anual;
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c) Atender as solicitações do conselho fiscal e do revisor oficial
de contas ou da sociedade de revisores oficiais de contas, nos maté-
rias da competência destes;

d) Deliberar sobre o pedido de admissão de novos membros e sobre
a aplicação de sanções que, de acordo com o artigo 15.º, são da sua
competência;

e) Velar pelo respeito da lei, destes estatutos e de regulamentos
internos, bem como das deliberações dos órgãos sociais;

f) Contratar e gerir o pessoal necessário às necessidades da União;
g) Escriturar os livros, nos termos da lei;
h) Pedir a convocação da assembleia geral, sempre que a conside-

re necessária;
i) Fixar as condições e preços de aquisição dos produtos às coope-

rativas agrupadas e os de colocação de produtos da União, sempre
que não estejam estabelecidos legalmente;

j) Representar a União em juízo e fora dele;
k) Praticar os actos necessários à defesa dos interesses da União

e das cooperativas agrupadas, bem como à salvaguarda dos princí-
pios cooperativos, em tudo o que se não insira na competência de
outros órgãos;

i) Auxiliar financeiramente, quando possível, as cooperativas agru-
padas e negociar e contratar empréstimos com entidades oficiais e
financeiras;

m) Convocar o conselho vinícola.

ARTIGO 33.º

Reuniões

A direcção terá, pelo menos, duas sessões ordinárias por mês e as
extraordinárias que forem convocadas pelo presidente, com antece-
dência necessária, quer por sua iniciativa, quer a pedido da maioria
dos outros membros.

ARTIGO 34.º

Forma de obrigar

Para obrigar a União são bastantes as assinaturas de três membros
da direcção, salvo quanto aos actos de mero expediente, em que
bastará a assinatura de um só membro.

ARTIGO 35.º

Representação e gestão

A direcção pode delegar poderes de representação e administra-
ção para a prática de certos actos ou de certas categorias de actos
em qualquer dos seus membros, em gerentes ou noutros mandatá-
rios.

SECÇÃO IV

Conselho fiscal

ARTIGO 36.º

Composição

O conselho fiscal é composto por um presidente e dois vogais.

ARTIGO 37.º

Competência

O conselho fiscal é o órgão de controlo e fiscalização da União,
competindo-lhe, nomeadamente:

a) Examinar, sempre que julgue conveniente, escrita e todo a
documentação da União;

b) Verificar, quando o entenda como necessário, o saldo de caixa
e a existência de títulos e valores de qualquer espécie, o que fará
constar das respectivas actas;

c) Elaborar relatório sobre a acção fiscalizadora exercida durante
o ano e emitir parecer sobre o relatório de gestão e as contas do
exercício, o plano de actividades e o orçamento para o ano seguinte;

d) Requerer a convocação extraordinária da assembleia geral, sem-
pre que o julgue conveniente;

e) Verificar o cumprimento dos estatutos e da lei;
f) Dar parecer sobre os assuntos para que for consultado pela di-

recção ou pela assembleia geral.

ARTIGO 38.º

Reuniões

O conselho fiscal terá uma reunião ordinária em cada trimestre e
as reuniões extraordinárias que o seu presidente convoque, quer por
sua iniciativa, quer a pedido da maioria dos seus membros.

§ único. Os membros do conselho fiscal podem assistir, por di-
reito próprio, às reuniões da direcção.

SECÇÃO V

Outros órgãos

ARTIGO 39.º

Conselho vinícola

O conselho vinícola é constituído pelos presidentes das direcções
das cooperativas e adegas cooperativas agrupadas com admissão glo-
bal, os quais podem ser substituídos, em cada reunião, por outro
membro da respectiva direcção, por deliberação desta.

ARTIGO 40.º

Funções

As atribuições deste conselho são:
a) Dar parecer à direcção sobre as quantidades de vinho a retirar

em cada cooperativa ou adega agrupada, numa campanha e a forma
de o fazer, obedecendo, por principio, a critérios de qualidade e
proporcionalidade entre as produções, efectivamente, apuradas em
cada adega agrupada;

b) Dar parecer sobre a valorização dos vinhos entregues pelas
cooperativas agrupadas e a forma de pagamento, bem como sobre a
forma de compatibilizar a proporcionalidade das retiradas com o
capital subscrito;

c) Dar parecer sobre outros assuntos da área vitivinícola a pedido
da direcção.

§ único. O conselho dará os seus pareceres em reuniões com a
direcção, para as quais tenha sido convocado.

ARTIGO 41.º

Serviços de auditoria

A assembleia geral ou a direcção, por sua iniciativa ou a solicita-
ção do conselho fiscal, poderão constituir serviços de auditoria ou
de revisão oficial de contas.

CAPÍTULO VI

Da responsabilidade

ARTIGO 42.º

Directores e gerentes

São responsáveis civilmente, de forma pessoal e solidária, perante
a União e terceiros, sem prejuízo de eventual responsabilidade cri-
minal e da aplicabilidade de outras sanções, os directores, os geren-
tes e outros mandatários que hajam violado a lei, os estatutos ou as
deliberações da assembleia geral ou deixando de executar fielmente
o seu mandato, designadamente:

a) Praticando, em nome da União, actos estranhos ao objecto ou
aos interesses desta ou permitindo a prática de tais actos;

b) Pagando ou mandando pagar importâncias não devidas pela
União;

c) Deixando de cobrar créditos que, por isso, hajam prescrito;
d) Procedendo à distribuição de excedentes fictícios ou que vio-

lem o Código Cooperativo, a legislação complementar aplicável ou
os estatutos;

e) Usando o respectivo mandato, com ou sem utilização de bens
ou créditos da União, em beneficio próprio ou de outras pessoas,
singulares ou colectivas.

§ 1.º A delegação de competência de direcção em um ou mais
gerentes ou outros mandatários não isenta de responsabilidade os
directores, salvo o disposto no artigo 44.º

§ 2.º Os gerentes e outros mandatários, respondem, nos mesmos
termos que os directores, perante a União e terceiros, pelo desem-
penho das suas funções.

ARTIGO 43.º

Membros do conselho fiscal

Os membros do conselho fiscal são responsáveis perante e União,
nos termos do disposto no artigo anterior, sempre que se não te-
nham oposto oportunamente aos actos dos directores e dos geren-
tes previstos no mesmo artigo, salvo o disposto no artigo seguinte.
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ARTIGO 44.º

Isenção

A aprovação pela assembleia geral do relatório de gestão e contas
do exercício não implica a renúncia aos direitos de indemnização da
União contra os membros da direcção ou do conselho fiscal ou con-
tra os gerentes e outros mandatários, salvo se os factos constitutivos
da responsabilidade tiverem sido expressamente levados ao conheci-
mento dos membros da União antes da aprovação.

§ único. São isentos de responsabilidade os membros da direcção
ou do conselho fiscal, os gerentes e outros mandatários que não
tenham participado na deliberação que a originou ou tenham exa-
rado em acta o seu voto contrário.

CAPÍTULO VII

Das reservas e distribuição de excedentes

ARTIGO 45.º

Reservas obrigatórias

Haverá uma reserva legal destinada a cobrir eventuais perdas do
exercício e uma reserva para educação e formação cooperativa des-
tinada a apoiar as despesas com a educação cooperativa das coope-
rativas agrupadas e, designadamente, a formação cultural e técnica
dos membros dos órgãos sociais e dos trabalhadores da União.

ARTIGO 46.º

Aplicação da jóia e de excedentes

A jóia e os excedentes anuais líquidos da União terão a seguinte
aplicação:

a) Pelo menos, 10 % para reserva legal, obrigatoriamente, até que
a mesma atinja o montante de capital social da União;

b) O remanescente das jóias que não for afectado à reserva legal
e 2 % dos excedentes anuais líquidos para reserva de educação e
formação cooperativa;

c) O remanescente poderá ser rateado pelas cooperativas agrupa-
das, segundo o valor das operações realizadas por cada uma, durante
o ano.

CAPÍTULO VIII

Da dissolução e liquidação

ARTIGO 47.º

Dissolução

A União poderá ser dissolvida, nomeadamente, por:
a) Deliberação da assembleia geral;
b) Diminuição do número de cooperativas agrupadas abaixo do

mínimo legal ou estatutário previsto por um período de tempo su-
perior a 90 dias e desde que tal redução não seja temporária ou oca-
sional;

c) Fusão por integração, por incorporação ou cisão integral;
d) Decisão judicial transitada em julgado que declare a falência da

União;
e) Decisão judicial transitada em julgado que verifique que a União

não respeita no seu funcionamento os princípios cooperativos, que
o objecto real da União não coincide com o objecto expresso nos
estatutos, que utiliza, sistematicamente, meios ilícitos para a pros-
secução do seu objecto ou, ainda, que recorre à forma cooperativa
para alcançar indevidamente benefícios fiscais.

§ único. No caso do alínea a), a dissolução não se efectivará se,
pelos menos, duas cooperativas agrupadas se declararem dispostas
assegurar a continuidade da União.

ARTIGO 48.º

Comissão liquidatária

Dissolvida a União, será nomeada uma comissão liquidatária, en-
carregada do processo de liquidação do património.

§ único. No caso de dissolução voluntária, a assembleia geral que
a deliberar deve eleger a comissão liquidatária, à qual conferirá os
poderes necessários para, dentro do prazo que lhe fixar, proceder à
liquidação.

CAPÍTULO IX

Do regulamento interno

ARTIGO 49.º

Regulamento interno

Em regulamento interno só poderão ser reguladas matérias não
contempladas nestes estatutos.

§ único. O regulamento interno deverá ser proposto pela direc-
ção e aprovado em assembleia geral.

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

Está conforme o original.

6 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia Mon-
teiro Gouveia. 1000072223

CLINIFAR � PRODUTOS CLÍNICOS
E FARMACÊUTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 3936/980320; identificação de pessoa colectiva n.º 503281115;
inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 8/020430.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
designação da administração e fiscalização:

Conselho de administração: presidente � António Gomes da Silva;
vogais � José António Correia da Silva e Dalila Maria Martins Fer-
reira da Silva Gomes da Silva.

Fiscal único � Álvaro, Falcão & Associados, Sociedade de Revi-
sores Oficiais de Contas, representada por Guy Alberto Fernandes
Poças Falcão; suplente � António Magalhães & Carlos Santos, So-
ciedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por António
Monteiro de Magalhães.

Duração dos mandatos: triénio de 2002-2004.
Data da deliberação: 30 de Março de 2002.

Está conforme o original.

10 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000080801

COLINEX � COMÉRCIO DE FIOS TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 2553/920529; identificação de pessoa colectiva n.º 502782013;
data de entrega para depósito: 30042002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta, os documentos respeitantes à prestação de contas do
ano de 2001.

Está conforme.

9 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia Mon-
teiro Gouveia. 1000080799

SATROFA � SOCIEDADE AGRÍCOLA DA TROFA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 2204/901015; identificação de pessoa colectiva n.º 502470801;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 18/020424.

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 28 de Março de 2002.

Está conforme o original.

8 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia Mon-
teiro Gouveia. 1000080796

SIVEL � SOCIEDADE INDUSTRIAL DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 1905/890111; identificação de pessoa colectiva n.º 502088427;
data de entrega de depósito: 020419.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta, os documentos respeitantes à prestação de contas do
ano de 2001.

Está conforme.

8 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia Mon-
teiro Gouveia. 1000080792

CALHEIROS � SOCIEDADE DE CLIMATIZAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 2856/931019; identificação de pessoa colectiva n.º 503076759;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 7; números e
data das apresentações: of. 19 e 20/020502.

Certifico que a sociedade em epígrafe, aumentou o capital de
24 939,89 euros para 100 000 euros, subscrito e realizado em di-
nheiro, pelos sócios José da Costa Calheiros, com 40 647,54 euros,
e Fernando da Costa Calheiros com 34 412,57 euros, e procedeu-se
à cessação de funções da gerente Maria José de Jesus dos Santos
Calheiros, por renúncia, em 24 de Abril de 2002, e alterados os
artigos 2.º e 3.º do respectivo contrato, os quais ficaram com a re-
dacção seguinte:

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na instalação de canalizações e de cli-
matização, instalação e montagem de redes de gás em edifícios e
exteriores. Aquecimento, ventilação e ar condicionado. Comércio a
retalho de material de bricolage e outros artigos para o lar e outras
actividades e serviços conexos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 100 000
euros, distribuído por duas quotas iguais do valor nominal de 50 000
euros cada uma, pertencendo cada uma a cada um dos sócios José da
Costa Calheiros e Fernando da Costa Calheiros.

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

Está conforme o original.

8 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia Mon-
teiro Gouveia. 1000080789

MECANOTRACTOR � REPARAÇÃO DE TRACTORES
E MÁQUINAS AGRÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 3323/951019; identificação de pessoa colectiva n.º 503514403;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 2/011226.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 400 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado por in-
corporação de prestações suplementares, por ambos os sócios e em
partes iguais, com redenominação do capital, e, em consequência,
foi alterado o artigo 3.º do respectivo contrato, o qual ficou com a
redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

o capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, distribuído por duas quotas iguais de 2500 euros,
uma de cada um dos sócios Paulo Torres Moreira e Artur da Silva e
Sá.

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

Está conforme o original.

8 de Março de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000080786

JORGE MARCO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 5630/020426; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
12/020426.

Certifico que Jorge Marco Silva Moreira, constituiu a sociedade
em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos se-
guintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Jorge Marco, Unipessoal, L.da, e tem
a sua sede na Rua de D. Pedro V, edifício Munique, rés-do-chão, di-
reito, loja 515, freguesia de São Martinho do Bougado, concelho da
Trofa.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de acaba-
mentos têxteis, nomeadamente controlo de qualidade, revista, pas-
sagem a ferro, dobragem, etiquetagem e embalagem.

ARTIGO 3.º

O capital social, subscrito e realizado em dinheiro, é de 5000 euros,
representado por uma só quota, do mesmo valor, pertencente ao
sócio Jorge Marco Silva Moreira.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada ou
não, conforme for deliberado em assembleia geral, incumbe ao só-
cio, que desde já fica nomeado gerente, sendo suficiente a sua assi-
natura para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá exigir do sócio a realização de prestações
suplementares de capital até ao montante de 50 000 euros.

Está conforme o original.

20 de Maio de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Carneiro Ferreira de Carvalho. 1000080781

CLÍNICA DO DR. PAULO DE SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 2302/910208; identificação de pessoa colectiva n.º 502560037;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 158/011227.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 1 000 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado em
dinheiro, por ambos os sócios e em partes iguais, com redenominação
do capital, e, em consequência, foi alterado o artigo 3.º do respec-
tivo contrato, o qual ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, dividido em duas quotas iguais de 2500 euros cada uma, per-
tencendo uma a cada um dos sócios Paulo da Silva e Sousa e Ângela
Manuela da Mota Melo e Sousa.

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

Está conforme o original.

22 de Março de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000081065

GERECONTA � CONTABILIDADE E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 3135/950110; identificação de pessoa colectiva n.º 503348589;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 38/011227.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 400 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado em di-
nheiro, por ambos os sócios e em partes iguais, com redenominação
do capital, e, em consequência, foi alterado o artigo 3.º do respec-
tivo contrato, o qual ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

o capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, representado por duas quotas iguais de 2500 euros, uma de
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cada sócio Carmo Manuela Araújo Machado Rompante e Américo
Albino Dias dos Santos.

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

Está conforme o original.

22 de Março de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000081063

M. MONTEIRO & COSTA II � TINTURARIA
E ACABAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 4457/991228; identificação de pessoa colectiva n.º 504995324;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 29/011213.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 400 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado em di-
nheiro pelos sócios e em partes iguais, com redenominação do capi-
tal, e, em consequência, foi alterado o artigo 3.º do respectivo con-
trato, o qual ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, distribuído por 10 quotas iguais do valor nominal
de 500 euros cada uma de cada um dos sócios M. Monteiro & Costa,
L.da; José Maria Monteiro da Costa; José Luís Monteiro da Costa;
António Maria Monteiro da Costa; Maria Sílvia Monteiro da Costa
Oliveira; Maria Natália Monteiro da Costa Gonçalves; Maria Alberta
Monteiro da Costa Escaleira; Maria José Monteiro da Costa Matos
Fernandes; Maria de Fátima Monteiro da Costa, e Maria Bernardete
Monteiro da Costa.

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

Está conforme o original.

26 de Fevereiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000081061

M. MONTEIRO & COSTA III � CONFECÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 4214/990204; identificação de pessoa colectiva n.º 504459295;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 28/011213.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 400 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado em di-
nheiro pelos sócios e em partes iguais, com redenominação do capi-
tal, e, em consequência, foi alterado o artigo 3.º do respectivo con-
trato, o qual ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, distribuído por 10 quotas iguais do valor nominal
de 500 euros cada uma de cada um dos sócios M. Monteiro & Costa,
L.da; José Maria Monteiro da Costa; José Luís Monteiro da Costa;
António Maria Monteiro da Costa; Maria Sílvia Monteiro da Costa
Oliveira; Maria Natália Monteiro da Costa Gonçalves; Maria Alberta
Monteiro da Costa Escaleira; Maria José Monteiro da Costa Matos
Fernandes; Maria de Fátima Monteiro da Costa, e Maria Bernardete
Monteiro da Costa.

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

Está conforme o original.

27 de Fevereiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000081059

SOUSA COSTA & GUIMARÃES � VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 2672/921223; identificação de pessoa colectiva n.º 502890525;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 84/011228.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 400 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado em di-
nheiro, por ambos os sócios e em partes iguais, com redenominação
do capital, e, em consequência, foi alterado o artigo 3.º do respec-
tivo contrato, o qual ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, dividido em duas quotas iguais de 2500 euros cada, uma de
cada um dos sócios José António da Costa Guimarães e Maria José
Gonçalves de Sousa Costa Guimarães.

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

Está conforme o original.

21 de Março de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000081058

A PÉROLA � LINGERIE E MODAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 2615/920916; identificação de pessoa colectiva n.º 502844051;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 86/011228.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 400 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado em di-
nheiro, por ambos os sócios e em partes iguais, com redenominação
do capital, e, em consequência, foi alterado o artigo 3.º do respec-
tivo contrato, o qual ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, representado por duas quotas iguais de 2500 euros, perten-
cendo uma a cada um dos sócios Joaquim da Silva Oliveira e Maria
Celeste Ferreira da Silva Oliveira.

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

Está conforme o original.

21 de Março de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000081056

MAGNO & REIS � MIUDEZAS E TECIDOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 3866/980121; identificação de pessoa colectiva n.º 504056182;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 15/011228.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 1 000 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado em
dinheiro por todos os sócios na proporção das suas quotas, com
redenominação do capital, e, em consequência, foi alterado o ar-
tigo 3.º do respectivo contrato, o qual ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, distribuído por três quotas: uma do valor nominal de 3000
euros do sócio Magno Carvalho de Sousa Braga; uma do valor nomi-
nal de 1500 euros do sócio Filipe Fânzeres Carneiro dos Reis Mar-
tins, e outra do valor nominal de 500 euros do sócio Hugo André
Viana Carvalho Braga.

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

Está conforme o original.

21 de Março de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000081055

REIS & BRANCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 242/661202; identificação de pessoa colectiva n.º 500229350;
inscrição n.º 12; número e data da apresentação: 13/011228.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 600 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado em di-
nheiro, por ambos os sócios na proporção das suas quotas, com
redenominação do capital, e, em consequência, foi alterado o ar-
tigo 3.º do respectivo contrato, o qual ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, distribuído por três quotas: uma do valor nominal de 2500
euros e uma do valor nominal de 1250 euros, ambas pertencentes
ao sócio Abel Tavares Dias, e outra quota do valor nominal de 1250
euros da sócia Olívia Ferreira Dias.

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

Está conforme o original.

21 de Março de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000081054

MELSOR � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 1919/890222; identificação de pessoa colectiva n.º 502109238;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 47/011218.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 20 000 000$ para 60 144 600$, sendo: 20 000 000$, subs-
crito por incorporação de prestações suplementares, e 20 144600$,
mediante incorporação de reservas livres, por ambos os sócios e em
partes iguais, com redenominação do capital, e, em consequência,
foi alterado o artigo 3.º do respectivo contrato, o qual ficou com a
redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 300 000
euros, representado por duas quotas iguais de 150 000 euros, uma de
cada um dos sócios José Miguel Gonçalves e Melo e Hilário Pereira
Soares.

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

Está conforme o original.

28 de Fevereiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000081052

JORGE NUNO MONTEIRO � ARQUITECTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 3387/960205; identificação de pessoa colectiva n.º 503586013;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 66/011228.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 400 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado em di-
nheiro, pelos sócios na proporção das suas quotas, com redeno-
minação do capital, e, em consequência, foi alterado o artigo 3.º do
respectivo contrato, o qual ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, representado por duas quotas: uma no valor nominal de 4750
euros do sócio Jorge Nuno de Magalhães Corrêa Monteiro, e outra
de 250 euros do sócio Carlos Júlio Palminha Dias.

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

Está conforme o original.

21 de Março de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000081050

FRANCISCO MOREIRA & MOREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 1420/850918; identificação de pessoa colectiva n.º 501578447;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 69/011228.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 1 000 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado em
dinheiro, por ambos os sócios e em partes iguais, com redenominação
do capital, e, em consequência, foi alterado o artigo 3.º do respec-
tivo contrato, o qual ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, dividido em duas quotas: uma de 2500 euros, pertencente ao
sócio Francisco Manuel da Silva Moreira, e outra de 2500 euros,
pertencente à sócia Gracinda Gonçalves Fernandes Moreira.

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

Está conforme o original.

21 de Março de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000081048

AUTO ELÉCTRICA DE FINZES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 2358/910723; identificação de pessoa colectiva n.º 502596783;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 63/011228.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 400 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado em di-
nheiro, por ambos os sócios e em partes iguais, com redenominação
do capital, e, em consequência, foi alterado o artigo 3.º do respec-
tivo contrato, o qual ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, representado por duas quotas; uma de 2500 euros, pertencente
ao sócio Manuel Jorge de Sousa Alves, e outra de 2500 euros, per-
tencente à sócia Teresa Maria da Silva Salgado.

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

Está conforme o original.

21 de Março de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000081046

EDUARDO MAGALHÃES DA CUNHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 2237/900807; identificação de pessoa colectiva n.º 502497653;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 61/011228.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 1 000 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado em
dinheiro, por ambos os sócios e em partes iguais, com redenominação
do capital, e, em consequência, foi alterado o artigo 3.º do respec-
tivo contrato, o qual ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e está dividido em duas quotas iguais de 2500 euros, perten-
centes cada uma delas a cada um dos sócios Eduardo Magalhães
Cunha e Maria da Conceição de Sousa Soares.

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

Está conforme o original.

21 de Março de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000081044

FERNANDES & MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 3596/970107; identificação de pessoa colectiva n.º 503811025;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 81/011228.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 1 000 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado em
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dinheiro, por ambos os sócios e em partes iguais, com redenomina-
ção do capital, e, em consequência, foi alterado o artigo 3.º do respec-
tivo contrato, o qual ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, totalmente subscrito e já realizado em dinheiro,
é de 5000 euros e está dividido em duas quotas iguais de 2500 euros
cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Manuel Torres Fer-
nandes e Fernanda Maria Andrade Martins.

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

Está conforme o original.

21 de Março de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000081041

HORÁCIO PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 1981/890721; identificação de pessoa colectiva n.º 500678545;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 130/011228.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 400 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado em di-
nheiro, pelos sócios na proporção das respectivas quotas, com
redenominação do capital, e, em consequência, foi alterado o ar-
tigo 3.º do respectivo contrato, o qual ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizo em dinheiro, é de 5000
euros e está dividido em quatro quotas, sendo: uma do valor nominal
de 3000 euros, pertencente ao sócio Horácio Pereira; outra do va-
lor nominal de 1000 euros, pertencente à sócia Maria da Conceição
Soares Ferreira Monteiro; outra no valor nominal de 500 euros,
pertencente ao sócio Guilherme Joaquim Monteiro Pereira, e outra
no valor nominal de 500 euros, pertencente ao sócio Horácio Joa-
quim Monteiro Pereira.

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

Está conforme o original.

21 de Março de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000081038

ANÍBAL COUTO LEAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 3762/970827; identificação de pessoa colectiva n.º 503945064;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 18/011227.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 400 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado em di-
nheiro, por ambos os sócios e em partes iguais, com redenominação
do capital, e, em consequência, foi alterado o artigo 3.º do respec-
tivo contrato, o qual ficou 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 do valor nominal de 2500
euros cada, e pertencendo uma a cada um dos sócios Aníbal Manuel
Ferreira Couto Leal e Maria do Rosário Pereira Leal.

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

Está conforme o original.

20 de Março de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000081033

FELTIRSO � INDÚSTRIA DE BOLSAS E CHINELOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 4100/980915; identificação de pessoa colectiva n.º 504238078;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 49/011227.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 500 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado em di-
nheiro, por ambos os sócios e em partes iguais, com redenominação
do capital, e, em consequência, foi alterado o artigo 4.º do respec-
tivo contrato, o qual ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor nominal
de 2500 euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios
José Dinis Ribeiro de Sousa e Maria de Fátima de Sousa Pereira.

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

Está conforme o original.

20 de Março de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000081032

LINDO CORTE � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 1882/881004; identificação de pessoa colectiva n.º 502043288;
averbamento n.º 1 à inscrição E-1; número e data da apresenta-
ção: 89/011227.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, mudou a sede
para a Avenida do Comendador Abílio Ferreira de Oliveira, 326,
freguesia de São Martinho do Campo.

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

Está conforme o original.

20 de Março de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000081028

AGOSTINHO MARTINS PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 505/750819; identificação de pessoa colectiva n.º 500307237;
averbamento n.º 1 à inscrição E-1; número e data da apresenta-
ção: 85/011227.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, mudou a sede
para a Avenida do Comendador Abílio Ferreira de Oliveira, 326,
freguesia de São Martinho do Campo.

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

Está conforme o original.

20 de Março de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000081024

REAL CALÇA � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 3371/960118; identificação de pessoa colectiva n.º 502617535;
averbamento n.º 1 à inscrição E-2 e inscrição n.º 6; números e
data das apresentações: 81 e 82/011227.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, mudou a sede
para a Avenida do Comendador Abílio Ferreira de Oliveira, 326,
freguesia de São Martinho do Campo, e aumentou o capital de
800 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado em dinheiro, por
ambos os sócios e em partes iguais, com redenominação do capital,
e, em consequência, foi alterado o artigo 4.º do respectivo contrato,
o qual ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, dividido em duas quotas iguais de 2500 euros, pertencentes
uma a cada um dos sócios Hélder Filipe Diogo Martins e José Antó-
nio Soares Pedro de Almeida.
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O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

20 de Março de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000081021

PINTURAS MARQUES SOARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 3161/950217; identificação de pessoa colectiva n.º 503368601;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 43/011227.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 1 000 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado em
dinheiro, por ambos os sócios e em partes iguais, com redenominação
do capital, e, em consequência, foi alterado o artigo 4.º do respec-
tivo contrato, o qual ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 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,
pertencentes uma a cada um dos sócios Leonel da Silva Marques e
Armindo Maia Soares.

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

Está conforme o original.

20 de Março de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000081010

ARMANDO GONÇALVES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 840/791106; identificação de pessoa colectiva n.º 500925356;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 11/020215.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
designação dos órgãos sociais, para o triénio de 2001-2003, por
deliberação, em 30 de Abril de 2001:

Conselho de administração: presidente � Armando Alfredo Al-
ves Gonçalves; vice-presidente � António Fernando Carvalho de
Almeida; vogal � Paulo Bruno Linhares de Castro Alves Gonçal-
ves.

Fiscal único � Cruz, Cunha, Campos & Associados, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, representada por Sebastião Campos
Cruz, revisor oficial de contas; suplente � Carlos Alberto da Silva
Cunha, revisor oficial de contas.

Está conforme o original.

20 de Março de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000081007

IRMÃOS CALHEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 1595/861008; identificação de pessoa colectiva n.º 501733256;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 6/020221.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
alteração parcial do contrato, quanto ao artigo 2.º do respectivo con-
trato, o qual ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto obras de isolamento, construção de
coberturas, construção e engenharia civil, comércio por grosso de
materiais de construção e equipamento sanitário.

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

Está conforme o original.

20 de Março de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000081004

MATEUS & COSTA � COMÉRCIO E INDÚSTRIA
METALOMECÂNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 2908/940111; identificação de pessoa colectiva n.º 503126578;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5 e inscrição n.º 8; números e
data das apresentações: 17 e 18/020115.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
cessação de funções de gerência de Idalina Maria Moreira Durães
Costa, por renúncia, em 28 de Dezembro de 2001, e, ainda, foi re-
gistado a designação de gerente de Mateus Caldas da Costa, por de-
liberação, em 28 de Dezembro de 2001.

Está conforme o original.

20 de Março de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000081001

AUTO PEÇAS NOVA TROFA � COMÉRCIO
DE PEÇAS AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 3303/950907; identificação de pessoa colectiva n.º 503498211;
inscrição n.º 5 e averbamento n.º 2 à inscrição n.º 4; números e
data das apresentações: 67 e 68/020326.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 1 000 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado em
dinheiro, por ambos os sócios na proporção das suas quotas, com
redenominação do capital, e, em consequência, foi alterado o ar-
tigo 3.º do respectivo contrato, o qual ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Manuel Francisco
Correia e Ana Bela Matos Cardoso Correia, e, ainda, foi registado a
cessação de funções de gerente de Ana Bela Matos Cardoso Correia,
por renúncia, em 19 de Março de 2000.

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

Está conforme o original.

10 de Março de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000081102

FERREIRA & FERREIRA � INDÚSTRIA DE CINTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 3555/961120; identificação de pessoa colectiva n.º 503769517;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 47/020327.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 400 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado em di-
nheiro, por ambos os sócios na proporção das suas quotas, com
redenominação do capital, e, em consequência, foi alterado o ar-
tigo 3.º do respectivo contrato, o qual ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, distribuído por duas quotas iguais do valor nominal de 2500
euros cada, uma de cada um dos sócios Vasco Paulo Pereira Ferreira
e António João Pereira Ferreira.

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

Está conforme o original.

13 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000081100

MÁRIO SILVA & QUEIRÓS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 1344/841019; identificação de pessoa colectiva n.º 501529071;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 32/020123.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 500 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado mediante
incorporação de prestações suplementares, pelos sócios na propor-
ção das suas quotas, com redenominação do capital, e, em conse-
quência, foi alterado o artigo 3.º do respectivo contrato, o qual fi-
cou com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, representado por duas quotas iguais de 2500 euros, uma de
cada sócio Mário da Silva e José Manuel Antunes Queirós.

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

Está conforme o original.

26 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000081098

GÉNICONTA � CONTABILIDADE E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 3254/950629; identificação de pessoa colectiva n.º 503446459;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 46/020327.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 400 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado em di-
nheiro, por ambos os sócios na proporção das suas quotas, com
redenominação do capital, e, em consequência, foi alterado o ar-
tigo 3.º do respectivo contrato, o qual ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, representado por duas quotas: uma de 4500 euros, pertencen-
te ao sócio Aurélio Cerejeira Campos Pereira, e uma de 500 euros,
pertencente ao sócio Henrique Cerejeira Campos Pereira.

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

Está conforme o original.

13 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000081096

FIBRUHOTEL � EQUIPAMENTOS HOTELEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 3720/970606; identificação de pessoa colectiva: 503911887;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 45/020327.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 600 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado em di-
nheiro, por ambos os sócios na proporção das suas quotas, com
redenominação do capital, e, em consequência, foi alterado o ar-
tigo 4.º do respectivo contrato, o qual ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, representado por duas quotas iguais de 2500 euros, uma de
cada sócio Filipa Alexandra da Costa Azevedo e Bruno Emanuel da
Costa Azevedo.

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

Está conforme o original.

13 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000081094

SANGENS, CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 2759/930429; identificação de pessoa colectiva n.º 502973480;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 37/020327.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 1 000 000$ para 15 036 150$, subscrito e realizado em

dinheiro, por ambos os sócios na proporção das suas quotas, com
redenominação do capital, e, em consequência, foram alterados os
artigos 3.º e 4.º do respectivo contrato, os quais ficaram com a re-
dacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 75 000
euros, distribuído por duas quotas iguais do valor nominal de 37 500
euros cada uma de cada um dos sócios Ademar Martinho da Costa
Araújo e José Manuel de Sousa Leite.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá exigir dos sócios a realização de prestações
suplementares de capital, até ao montante máximo global de 10
vezes o capital social.

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

Está conforme o original.

13 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000081093

BLUROSA � INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 4162/981124; identificação de pessoa colectiva n.º 504447130;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 38/020327.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 1 000 000$ para 15 036 150$, subscrito e realizado em
dinheiro, sendo: 8 071 690$ pelo sócio Ademar Martinho da Costa,
e 5 964 460$ pelo sócio José Manuel de Sousa Leite, com
redenominação do capital, e, em consequência, foram alterados os
artigos 3.º e 5.º do respectivo contrato, os quais ficaram com a re-
dacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de 75 000
euros, distribuído por duas quotas: uma do valor nominal de 45 000
euros, pertencente ao sócio Ademar Martinho da Costa Araújo, e
outra do valor nominal de 30 000 euros, pertencente ao sócio, José
Manuel de Sousa Leite.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá exigir dos sócios a realização de prestações
suplementares de capital até ao montante máximo global de 10 vezes
o capital social.

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

Está conforme o original.

13 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000081091

CYBERAVE � SISTEMAS DOMÉSTICOS
DE INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 3918/980305; identificação de pessoa colectiva n.º 504105981;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 158/020327.

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 28 de Dezembro de 2001.

Está conforme o original.

13 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000081089

CARNES BOUGADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 4151/981110; identificação de pessoa colectiva n.º 504282255;
data de entrega para depósito: 27032002.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta, os documentos respeitantes à prestação de contas do
ano de 2000.

Está conforme.

9 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia Mon-
teiro Gouveia. 1000081084

TOPIFER � CONSTRUTORES CIVIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 3089/941108; identificação de pessoa colectiva n.º 503307432;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 150/011228.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 400 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado em di-
nheiro, por ambos os sócios e em partes iguais, com redenominação
do capital, e, em consequência, foi alterado o artigo 3.º do respec-
tivo contrato, o qual ficou 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, pertencentes aos sócios Joaquim Pereira Ferreira e Ana Ma-
ria da Silva Pacheco.

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

Está conforme o original.

18 de Março de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000081082

PÃO QUENTE � IRMÃOS SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 3501/960819; identificação de pessoa colectiva n.º 503700983;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 57/011220.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 1 000 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado em
dinheiro, pelos sócios em partes iguais, com redenominação do ca-
pital, e, em consequência, foi alterado o artigo 3.º do respectivo
contrato, o qual ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros, cor-
responde à soma de duas quotas iguais do valor nominal de 2500
euros cada e pertencentes uma a cada um dos sócios Francisco Jorge
Monteiro dos Santos e Domingos Monteiro dos Santos.

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

Está conforme o original.

28 de Fevereiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000081080

CONFECÇÕES FERREIRA DOS SANTOS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 4202/990118; identificação de pessoa colectiva n.º 504459058;
inscrição n.º 2, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 5; números e datas das apresentações: 4/010810 e 60 e 61/
010226.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 400 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado em di-
nheiro, pelo sócio único, com redenominação do capital, procedeu
também à cessação de funções de gerente de Rosa Maria Ferreira
dos Santos, por renúncia, em 29 de Maio de 2000, e, ainda, à altera-

ção parcial do contrato, quanto aos artigos 1.º, 3.º, 4.º e 5.º do res-
pectivo contrato, os quais ficaram com a redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Confecções Ferreira dos Santos, So-
ciedade Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Travessa de Nossa Se-
nhora de Fátima, freguesia de Sequeirô, concelho de Santo Tirso.

§ único. Por simples deliberação da gerência poderá a sede social
ser transferida para outro local do mesmo concelho ou para conce-
lho limítrofe.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, titulado por uma só quota do valor nominal de 5000 euros do
sócio António Ferreira dos Santos.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, incumbe ao sócio António Ferreira dos
Santos, que desde já fica nomeado gerente, sendo suficiente a sua
assinatura para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos.

ARTIGO 5.º

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

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

Está conforme o original.

12 de Março de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000081078

MAHIL � PRODUTOS QUIMICOS DE MANUTENÇÃO
INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 3025/940707; identificação de pessoa colectiva n.º 503237574;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 44/011219.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 500 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado em di-
nheiro, por ambos os sócios e em partes iguais, com redenominação
do capital, e, em consequência, foi alterado o artigo 3.º do respecti-
vo contrato, o qual ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, dividido em duas quotas iguais de 2500 euros, uma de cada
sócio Hildeberto Artur Maia Santos e Isabel Maria de Sousa Maia
dos Santos.

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

Está conforme o original.

28 de Fevereiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000081076

REGIMAIA � CONTABILIDADE, INFORMÁTICA
E SERVIÇOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 5441/020118; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
34/020118.

Certifico que Eduardo António Monteiro de Oliveira Maia, cons-
tituiu a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato cons-
tante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma REGIMAIA � Contabilidade,
Informática e Serviços, Unipessoal, L.da

2 � A sua sede é na Rua de Gago Coutinho, 61, da freguesia de
São Romão do Coronado, do concelho da Trofa.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 170 � 25 de Julho de 200215 786-(194)

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na actividade de serviços de contabilidade,
consultoria fiscal, comércio de equipamentos informáticos, acessó-
rios, software e serviços.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, pertencente na totalidade ao único sócio Eduardo António
Monteiro de Oliveira Maia.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e a representação da sociedade, remunerada
ou não, fica afecta ao sócio Eduardo António Monteiro de Oliveira
Maia, que desde já é nomeado gerente.

2 � A sociedade vincula-se com a intervenção do gerente.

Está conforme o original.

12 de Março de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000081074

DOMUS II � SERVIÇOS DE LIMPEZA E JARDINAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 5440/020124; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
15/020124.

Certifico que entre Domingos Queiroz Ferraz e Joana Margarida
Barros Ferraz, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma DOMUS II � Serviços de Limpeza e
Jardinagem, L.da, com sede na Rua do Conde de São Bento, 14, Ga-
lerias Catulo 3.º, da freguesia de São Martinho de Bougado concelho
da Trofa.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sociedade poderá
transferir a sua sede dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, bem como criar filiais sucursais ou outras formas de re-
presentação.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em actividades de limpeza industrial,
plantação e manutenção de jardins.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, distribuído por duas quotas iguais do valor nominal de 2500
euros cada, uma de cada um dos sócios Domingos Queiroz Ferraz e
Joana Margarida Barros Ferraz.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta ao sócio Domingos
Queiroz Ferraz, que desde já fica nomeado gerente.

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

3 � Ficam incluídos nos poderes de gerência, a compra venda de
viaturas automóveis, dar e tomar de arrendamento bens imóveis, bem
como celebrar contratos de leasing, locação financeira e contratos
financeiros.

ARTIGO 5.º

As assembleias gerais, sempre que a lei não prescreva outras for-
malidades, serão convocadas por cartas registadas dirigidas aos só-
cios, com a antecedência mínima de 20 dias.

Está conforme o original.

12 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000081071

INTER LUX � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 2216/901213; identificação de pessoa colectiva n.º 502487780;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 21/011226.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 800 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado em di-

nheiro, por ambos os sócios e em partes iguais, com redenominação
do capital, e, em consequência, foi alterado o artigo 3.º do respec-
tivo contrato, o qual ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, representado por duas quotas iguais de 2500 euros, uma de
cada sócio Fernando Salgado Teixeira e Maria Júlia Machado da Silva
Travanca.

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

Está conforme o original.

8 de Março de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000081070

LAVILANDA � LAVANDARIA INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 3402/960311; identificação de pessoa colectiva n.º 503616761;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 14/011226.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 1 000 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado em
dinheiro, pelos sócios na proporção das suas quotas, com redeno-
minação do capital, e, em consequência, foi alterado o artigo 3.º do
respectivo contrato, o qual ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros e corresponde à soma de duas
quotas, sendo: uma do valor nominal de 4000 euros, e pertence ao
sócio José Vítor Pinto Martins, e outra do valor nominal de 1000
euros e pertence ao sócio José Maria da Silva Martins.

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

Está conforme o original.

8 de Março de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000081069

COSTA & PIMENTA � INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 2846/930920; identificação de pessoa colectiva n.º 503061654;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 15/011226.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 400 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado em di-
nheiro, pelos sócios e em partes iguais, com redenominação do ca-
pital, e, em consequência, foi alterado o artigo 3.º do respectivo
contrato, o qual ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, representado por duas quotas iguais de 2500 euros, uma de
cada sócio Basília Manuela Neto Pimenta e Manuel Paraíso da Silva
Costa.

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

Está conforme o original.

8 de Março de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000081068

JPF � PINTURAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 3702/970515; identificação de pessoa colectiva n.º 503881082;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 27/011226.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 400 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado em di-
nheiro, por ambos os sócios e em partes iguais, com redenominação
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do capital, e, em consequência, foi alterado o artigo 4.º do respec-
tivo contrato, o qual ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, representado por duas quotas iguais do valor nomi-
nal de 2500 euros cada uma, pertencendo cada uma a cada um dos
sócios Francisco Manuel Barros de Oliveira e José Maria Barros de
Oliveira.

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

Está conforme o original.

8 de Março de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000081067

BERNARDINO DA SILVA MAIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 2196/900808; identificação de pessoa colectiva n.º 502462019;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 29/011226.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 1 000 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado em
dinheiro, por ambos os sócios na proporção das suas quotas, com
redenominação do capital, e, em consequência, foi alterado o ar-
tigo 3.º do respectivo contrato, o qual ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e está dividido em duas quotas iguais, sendo: uma de 3500 euros,
pertencendo ao sócio Bernardino da Silva Maia, e outra de 1500
euros, pertencente à sócia Engrácia Dias Ferreira Maia.

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

Está conforme o original.

8 de Março de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000081066

PRESSÁGIO � ATELIER DE MODA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 3429/960419; identificação de pessoa colectiva n.º 503634093;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 37/011226.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 1 000 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado em
dinheiro, por ambos os sócios e em partes iguais, com redenominação
do capital, e, em consequência, foi alterado o artigo 3.º do respec-
tivo contrato, o qual ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, distribuído por duas quotas iguais do valor nominal de 2500
euros cada, uma de cada uma das sócias Diana Maria de Melo Araújo
Coelho e Maria de Lurdes Pereira Gomes.

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

Está conforme o original.

8 de Março de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000081064

DUPLO B � CONFECÇÃO TÊXTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 3689/970430; identificação de pessoa colectiva n.º 503863050;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 16/011226.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 400 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado em di-
nheiro, pelos sócios na proporção das suas quotas, com redeno-

minação do capital, e, em consequência, foi alterado o artigo 3.º do
respectivo contrato, o qual ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, distribuído por duas quotas iguais de 2500 euros, uma de cada
um dos sócios Narciso Dias Pimenta Machado Fernandes e Arminda
Eduarda Monteiro.

§ único. A sociedade poderá exigir dos sócios a realização de pres-
tações suplementares até ao montante global de 49 879,78 euros.

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

Está conforme o original.

8 de Março de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000081062

CONFECÇÕES TÊXTEIS FERREIRA & PACHECO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 3578/961218; identificação de pessoa colectiva n.º 503778354;
inscrição n.º 3 e averbamento n.º 1 à inscrição E-1; números e
data das apresentações: 121 e 122/011227.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 500 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado em di-
nheiro, por ambos os sócios e em partes iguais, com redenominação
do capital, e, em consequência, foi alterado o artigo 4.º do respec-
tivo contrato, o qual ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, representado por duas quotas iguais de 2500 euros, uma de
cada sócio Manuel Jorge Machado Pacheco e Maria Elizabete de
Oliveira Ferreira, e, ainda, foi registado a cessação de funções de
gerente de Maria Elizabete de Oliveira Ferreira, por renúncia, em 8
de Maio de 2001.

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

Está conforme o original.

20 de Março de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000081060

MAIA & MONTEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 3979/980423; identificação de pessoa colectiva n.º 504129260;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 129/011227.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 1 000 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado em
dinheiro, por ambos os sócios e em partes iguais, com redenominação
do capital, e, em consequência, foi alterado o artigo 3.º do respec-
tivo contrato, o qual ficou 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 iguais de 2500 euros cada
uma, uma de cada um dos sócios Nélson Manuel Monteiro Maia e
Maria Fernanda da Costa e Sá Monteiro.

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

Está conforme o original.

20 de Março de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000081057

FONTESCONTA � CONTABILIDADE E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 5553/020304; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
7/020304.
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Certifico que entre Joaquim Fernando Fontes Soares e Maria José
de Sousa e Silva, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma FONTESCONTA � Contabilidade e
Serviços, L.da, e tem a sua sede na Rua do Horizonte, 1182, fregue-
sia de São Romão do Coronado, concelho da Trofa.

§ único. Por simples deliberação da gerência poderá a sede ser
transferida para outro local do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, bem como criar sucursais, filiais, agências ou outras for-
mas de representação.

2.º

O objecto social consiste na actividade de contabilidade, auditoria
e fiscalidade.

3.º

O capital social, integralmente subscrito realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, distribuído por duas quotas: uma do valor nominal de
4000 euros, pertencente ao sócio Joaquim Fernando Fontes Soares,
e outra do valor nominal de 1000 euros, pertence à sócia Maria José
de Sousa e Silva.

§ único. A sociedade poderá exigir dos sócios a realização de pres-
tações suplementares de capital até ao montante global de 50 000
euros.

4.º

A cessão, total ou parcial, de quotas é livre entre sócios. No caso
de cessão a estranhos, os sócios terão sempre direito de preferência.

5.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada ou
não, conforme for deliberado em assembleia geral, incumbe ao sócio
Joaquim Fernando Fontes Soares, que desde já fica nomeado gerente,
bastando a assinatura de um gerente para obrigar a sociedade em todos
os seus actos e contratos.

§ único. Ficam incluídos nos poderes de gerência, a compra e ven-
da de bens móveis ou imóveis, celebrar contratos de locação finan-
ceira, tomar de arrendamento quaisquer locais para a sociedade, bem
como aceitar de trespasse quaisquer estabelecimentos comerciais.

6.º

As assembleias gerais, sempre que a lei não prescreva outras for-
malidades, serão convocadas por cartas registadas dirigidas aos só-
cios, com a antecedência mínima de 20 dias.

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 adjudicação

em juízo, falência, insolvência ou cessão gratuita;
c) Por falência ou insolvência dos sócios;
d) Quando, por qualquer outro motivo, a quota seja retirada da

livre disponibilidade do seu titular, no caso de divórcio ou separação
de pessoas e bens, se por partilha do respectivo património a quota
não for adjudicada, no todo ou em parte, ao respectivo titular.

Está conforme o original.

20 de Maio de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Carneiro Ferreira de Carvalho. 1000080775

ROCHAS IBÉRICAS � MÁRMORES E GRANITOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 3738/970703; identificação de pessoa colectiva n.º 503927767;
inscrições n.os 2 e 4; números e data das apresentações: 5, 7 e 8/
020527.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuada a
redenominação do capital, e, em consequência, foi alterado o ar-
tigo 3.º do respectivo contrato, o qual ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 1995,19 euros, dividido em duas quotas: sendo: uma do valor
nominal de 1396,63 euros, pertencente ao sócio Luís César Queirós
Pimenta, e outra do valor nominal de 598,56 euros, pertencente à
sócia Maria Fernanda Azevedo Campos Amaro.

Certifico ainda que mudou a sede e aumentou o capital de 1995,19
euros para 10 000 euros, subscrito e realizado em dinheiro, por am-
bos os sócios na proporção das suas quotas, e, em consequência,
foram alterados os artigos 1.º 3.º, eliminado o artigo 4.º, passando o
artigo 5.º a 4.º, o 6.º a 5.º e o 7.º a 6.º do respectivo contrato, os
quais ficaram com a redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade mantém a firma Rochas Ibéricas � Mármores e Gra-
nitos, L.da, e tem a sua sede na Rua de D. Dinis, 40, da freguesia de
São Cristóvão do Muro, concelho da Trofa.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 10 000
euros e corresponde à soma de duas quotas, sendo: uma de 8000
euros, pertencente ao sócio João Miguel Campos Amaro, e outra de
2000 euros, pertencente à sócia Maria Fernanda Azevedo Campos
Amaro.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, nos
casos de falência ou insolvência do sócio titular, arresto, arrolamento
e penhora ou qualquer outro acto que afecte a livre disponibilidade
da quota.

2 � A contrapartida da amortização é o valor da quota de har-
monia com o que for atribuído no balanço a efectuar para o efeito
e o seu pagamento é feito em quatro prestações trimestrais, suces-
sivas e iguais, a primeira das quais 60 dias após a deliberação da amor-
tização.

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

Está conforme o original.

28 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000080771

ÚLTIMA MODA � INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 3039/940727; identificação de pessoa colectiva n.º 503236845;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 59/020328.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 5 000 000$ para 10 024 100$, subscrito e realizado em
dinheiro, com redenominação do capital, e, em consequência, foi
alterado o artigo 5.º do respectivo contrato, o qual ficou com a
redacção seguinte:

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 50 000
euros, dividido e representado por 5000 acções do valor nominal de
10 euros cada uma.

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

Está conforme o original.

14 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000080767

DRESS JEANS � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 5611/020404; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
19/020404.

Certifico que entre Júlio Augusto Fernandes Coutinho e Natália
Estela da Mota Pinto, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual
se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma DRESS JEANS � Comércio de Vestuá-
rio, L.da

2.º

1 � Tem a sua sede na Rua de São Martinho, 170, edifício São
Martinho, concelho da Trofa.
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2 � Por simples deliberação, a gerência poderá deslocar a sede
social para qualquer local dentro do mesmo concelho ou para con-
celhos limítrofes, bem como criar sucursais, filiais, agências ou quais-
quer outras formas de representação social.

3.º

A sociedade tem por objecto o comércio por grosso de vestuário.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, representado por duas quotas iguais de 2500 euros, perten-
centes uma a cada um dos sócios.

5.º

Poderão ser exigidas dos sócios, por deliberação unânime, presta-
ções suplementares de capital até ao montante de 50 000 euros.

6.º

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, nos termos e
condições a deliberar em assembleia geral.

7.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada
ou não, compete a um ou mais gerentes a nomear em assembleia
geral.

2 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.
3 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos

é suficiente a assinatura de um gerente.

8.º

A cessão de quotas é apenas livre entre sócios, carecendo a ces-
são a estranhos do consentimento da sociedade, ficando conferido a
esta, em primeiro lugar, e em segundo lugar, aos sócios não ceden-
tes, o direito de preferência na aquisição.

9.º

Os lucros líquidos apurados em cada exercício, depois de efectua-
das as amortizações, reintegrações, provisões e encargos, terão o
destino que lhes for dado em assembleia geral, com respeito pela
reserva legal.

Está conforme o original.

20 de Maio de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Carneiro Ferreira de Carvalho. 1000080765

ANTÓNIO & MAIA GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 5614/020408; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
12/020408.

Certifico que entre José António Ramos Ferreira; Paulo Nuno
Ferreira Maia Gomes e Hélder Vasco Ferreira Maia Gomes, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato cons-
tante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma António & Maia Gomes, L.da, e
tem a sua sede na Rua do Padre Manuel Bernardes, freguesia de São
Martinho do Bougado, concelho da Trofa.

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 indústria de construção
civil e empreitadas de obras públicas, nomeadamente reparação, al-
teração e reconstrução de coberturas, limpeza e conservação de edi-
fícios. Outros revestimentos em pedra, reabilitação de estruturas em
betão.

2 � A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, in-
clusive 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 três quotas: uma do valor nominal de 1000

euros, pertencente ao sócio José António Ramos Ferreira, e duas
iguais do valor nominal de 2000 euros, pertencentes uma a cada um
dos restantes sócios.

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res ao capital até ao montante global de 50 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem a todos os sócios, que desde já ficam nomeados gerentes.

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

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

lizar operações de crédito que sejam permitidas por lei, prestando as
garantias exigidas pelas entidades mutuantes.

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

ARTIGO 5.º

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

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos seguintes casos:
a) Acordo com o seu titular;
b) Penhora, arresto ou arrolamento e, ainda, quando, por qual-

quer 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;
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 só-

cios.

Está conforme o original.

20 de Maio de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Carneiro Ferreira de Carvalho. 1000080761

TÊXTEIS SANTOS & PINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 5648/020516; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
25/020516.

Certifico que entre Cecília Maria Vilaça dos Santos, Maria de
Fátima Brás de Pinho e Maria Augusta Moreira dos Santos, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato cons-
tante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a denominação de Têxteis Santos & Pinho,
L.da

2.º

1 � Tem a sua sede na Avenida de São Gens, 1997, freguesia de
Alvarelhos, concelho da Trofa.

2 � Por simples deliberação, a gerência poderá deslocar a sua sede
para dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, bem
como abrir filiais ou sucursais.

3.º

O objecto social consiste na confecção de outro vestuário em série;
têxteis.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5100
euros, representado por três quotas iguais de 1700 euros, uma de
cada sócia.

5.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada
ou não, compete aos gerentes a nomear em assembleia geral.
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2 � Ficam desde já designadas gerentes as actuais sócias.
3 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos

é necessária a assinatura de dois gerentes.

6.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota em caso de penhora,
arresto ou arrolamento, mediante deliberação da assembleia geral para
o efeito convocada, sendo o valor da mesma apurado pelo último
balanço aprovado.

7.º

A sociedade poderá subscrever e adquirir participações sociais
noutras sociedades, ainda que com objecto diferente.

8.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capital
até ao décuplo do capital social, por deliberação unânime das sócias.

Está conforme o original.

20 de Maio de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Carneiro Ferreira de Carvalho. 1000080743

RMS � CONFECÇÃO VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 5634/020506; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
11/020506.

Certifico que entre Fernando António da Cruz e Silva e Rosa Maria
Cruz da Silva, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a denominação de RMS � Confecção Vestu-
ário, L.da

2.º

1 � Tem a sua sede na Rua da Escola de Cedões, freguesia de
Santiago do Bougado, concelho da Trofa.

2 � Por simples deliberação, a gerência poderá deslocar a sua sede
para dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, bem
como abrir filiais ou sucursais.

3.º

O objecto social consiste na actividade de confecção de vestuário
exterior em série.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, representado por duas quotas iguais de 2500 euros, uma de
cada sócio.

5.º

A cessão de quotas, quando feita a estranhos, carece 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.

6.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada
ou não, compete aos gerentes a nomear em assembleia geral.

2 � Ficam desde já designados gerentes os actuais sócios.
3 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos

é suficiente a assinatura de um gerente.
4 � Ficam incluídos nos poderes de gerência a compra e venda

de veículos automóveis, celebração de contratos de leasing, com-
prar, vender, tomar e dar de arrendamento ou trespasse de bens
imóveis de e para a sociedade.

7.º

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

8.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao montante global de 25 000 euros, por deliberação unâ-
nime dos sócios.

Está conforme o original.

20 de Maio de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Carneiro Ferreira de Carvalho. 1000080740

DOMINGOS SÁ � SERRALHRIA CIVIL E MECÂNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 5637/020507; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
19/020507.

Certifico que entre Domingos Jorge da Costa Moreira de Sá e
Susana Maria Abreu dos Santos de Sá, foi constituída a sociedade em
epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguin-
tes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Domingos Sá � Serralharia Civil e
Mecânica, L.da, e vai ter a sua sede na Urbanização do Covelo,
lote 48, da freguesia de São Mamede do Coronado, do concelho da
Trofa.

§ único. Por simples deliberação, a gerência poderá transferir a
sede social para outro local do mesmo concelho ou de concelhos
limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais ou qualquer outra forma
de representação social, em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em serralharia civil e mecânica.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 10 000
euros, dividido em duas quotas iguais de 5000 euros, pertencentes
uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo do sócio Domingos Jorge
da Costa Moreira de Sá, que desde já é nomeado gerente.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

20 de Maio de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Carneiro Ferreira de Carvalho. 1000080735

TROFISOL � ISOLAMENTOS DA TROFA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 5631/020503; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
13/020503.

Certifico que entre Fernando Ferreira da Costa e Pedro Manuel
Carneiro de Oliveira, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual
se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a denominação de TROFISOL � Isolamen-
tos da Trofa, L.da

2.º

1 � Tem a sua sede na Rua das Indústrias, 566, freguesia de San-
tiago de Bougado, concelho da Trofa.

2 � Por simples deliberação, a gerência poderá deslocar a sua sede
para dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, bem
como criar sucursais, filiais, agências ou outras formas de represen-
tação, no território nacional ou no estrangeiro.

3.º

A sociedade tem por objecto o comércio por grosso de materiais
de construção; isolamentos e impermeabilizações.
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4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 50 000
euros, representado por duas quotas: uma de 27 500 euros do sócio
Fernando Ferreira da Costa, e outra de 22 500 euros do sócio Pedro
Manuel Carneiro de Oliveira.

5.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até 100 000 euros, por deliberação unânime dos sócios.

6.º

Qualquer cessão onerosa depende do consentimento da sociedade,
atribuindo-se aos sócios não cedentes o direito de preferência a exercer
nos termos gerais.

7.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada
ou não, compete aos gerentes a nomear em assembleia geral.

2 � Ficam desde já designados gerentes os actuais sócios.
3 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos

é necessário a intervenção de dois gerentes.

Está conforme o original.

20 de Maio de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Carneiro Ferreira de Carvalho. 1000080732

PORTELA & PORTELA � CONFECÇÕES TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 5635/020506; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
18/020506.

Certifico que entre Lucinda Maria Mesquita Machado da Costa
Portela e Joana da Costa Portela, foi constituída a sociedade em
epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguin-
tes:

1.º

A sociedade adopta a firma Portela & Portela � Confecções
Têxteis, L.da

2.º

1 � Tem a sua sede na Rua dos Irmãos Franciscos, sem número,
freguesia de Santiago do Bougado, concelho da Trofa.

2 � Por simples deliberação, a gerência poderá deslocar a sede
social para qualquer local dentro do mesmo concelho ou para con-
celhos limítrofes, bem como estabelecer sucursais, filiais ou outras
formas de representação, em território nacional ou no estrangeiro.

3.º

A sociedade tem por objecto a confecção de vestuário exterior
em série.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, representado por duas quotas do valor nominal de 2500 euros,
pertencentes uma a cada uma das sócias Lucinda Maria Mesquita
Machado da Costa Portela e Joana da Costa Portela.

5.º

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

6.º

Por acordo unânime, poderão ser exigidas aos sócios prestações
suplementares de capital até ao montante global de 25 000 euros.

7.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada ou
não, compete a um ou mais gerentes a nomear em assembleia geral.

2 � Fica desde já nomeada gerente a sócia Lucinda Maria Mes-
quita Machado da Costa Portela.

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

4 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar, tomar e dar de arrendamento quaisquer imóveis de e

para a sociedade;
b) Adquirir viaturas automóveis e celebrar, para o efeito, contra-

tos de leasing.

8.º

A cessão de quotas é apenas livre entre sócios, carecendo a ces-
são a estranhos do consentimento da sociedade, ficando conferido a
esta, em primeiro lugar, e em segundo lugar, aos sócios não ceden-
tes, o direito de preferência na aquisição.

9.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de retiradas as
percentagens legalmente fixadas para reservas, ser-lhes-á dado o
destino que vier a ser deliberado em assembleia geral.

Mais declararam:
Que a gerência fica desde já autorizada a proceder ao levantamento

das entradas depositadas, para fazer face às despesas da escritura, re-
gisto e aquisição de bens destinados à prossecução do objecto social.

Está conforme o original.

20 de Maio de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Carneiro Ferreira de Carvalho. 1000080728

DANIEL MOUTINHO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 5624/020418; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
33/020418.

Certifico que Rui Daniel da Silva Moutinho, constituiu a socie-
dade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos
seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Daniel Moutinho, Unipessoal, L.da, e tem
a sua sede na Rua da Cal, lugar de Outeirô, da freguesia de Covelas, do
concelho da Trofa.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na exploração de café, snack-bar; salão de
jogos; bar.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, representado por uma quota de igual valor nominal, perten-
cente ao outorgante.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme decisão
do sócio único, pertence a ele sócio, que desde já é nomeado ge-
rente, sendo suficiente a assinatura de um gerente para obrigar a so-
ciedade em todos os seus actos e contratos.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica desde já autorizado a efectuar negócios jurídi-
cos com a sociedade que sirvam a prossecução do objecto social.

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

20 de Maio de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Carneiro Ferreira de Carvalho. 1000080715

PRS � PINTURA E REVESETIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 5600/020327; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
51/020327.

Certifico que entre Fernando Ferreira dos Santos e Marco Aurélio
Ferreira dos Santos, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual
se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma PRS � Pintura e Revestimentos, L.da,
e tem a sua sede na Rua de São João de Deus, 182, freguesia de São
Cristóvão do Muro, concelho da Trofa.
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ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto as actividades de pintura interior ou
exterior, decorativa ou de protecção. Revestimento de pavimentos
e paredes em todos os materiais.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e representado por duas quotas, cada uma no valor de 2500
euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Fernando Ferreira dos
Santos e Marco Aurélio Ferreira dos Santos.

ARTIGO 4.º

A cessão, total ou parcial, das quotas, bem como as consequentes
divisões, são livremente permitidas entre os sócios; porém, a favor
de estranhos, tais actos dependem do consentimento da sociedade.

ARTIGO 5.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela
carecer, nos termos que forem definidos pela assembleia geral, que
fixará os juros e as condições de reembolso.

ARTIGO 6.º

A gerência social, remunerada ou não, conforme for deliberado
em assembleia geral, fica afecta a ambos os sócios, desde já nome-
ados gerentes, sendo suficiente a assinatura de qualquer um gerente
para obrigar validamente a sociedade.

§ único. Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar e vender veículos automóveis;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como alterar ou

rescindir os respectivos contratos;
c) Confessar, desistir e transigir em juízo.

ARTIGO 7.º

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

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Por morte do respectivo titular;
c) Se a quota for arrolada, arrestada, penhorada, incluída na massa

falida ou insolvente ou sujeita a qualquer providência judicial;
d) Se, em caso de partilha, por divórcio ou separação judicial, a

quota deixar de pertencer ao sócio.
2 � A contrapartida é, no caso da alínea b) do número anterior,

o que resultar do balanço especial mandado elaborar para o efeito;
no caso da alínea c) do número anterior, a que resultar do último
balanço aprovado, e, no caso da alínea d) do número anterior, o
menor dos dois seguintes valores:

a) Valor nominal da quota a amortizar;
b) Valor que resultar do balanço especialmente elaborado para o

efeito.
3 � Ao deliberar a amortização, a assembleia geral poderá deli-

berar que a quota amortizada figure como tal no balanço. Neste caso,
podem, em deliberação posterior, ser criadas novas quotas, em vez
da amortizada destinadas a serem alienadas aos sócios ou a estra-
nhos.

ARTIGO 8.º

A sociedade não se dissolve por morte, interdição ou inabilitação
de qualquer sócio; no caso de falecimento os herdeiros do falecido
designarão um de entre eles que a todos represente na sociedade
enquanto a respectiva quota se mantiver em comunhão hereditária.

ARTIGO 9.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de retiradas as
percentagens legalmente fixadas para reservas, ser-lhes-á dado des-
tino que vier a ser deliberado em assembleia geral.

Está conforme o original.

20 de Maio de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Carneiro Ferreira de Carvalho. 1000080714

NEVESTET � TERRAPLANAGENS E EXECUÇÃO
DE TAPETES BETUMINOSOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 5607/020402; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
23/020402.

Certifico que Joaquim da Cunha Neves, constituiu a sociedade em
epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguin-
tes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma NEVESTET � Terraplanagens
e Execução de Tapetes Betuminosos, Unipessoal, L.da, e tem a sua
sede na Rua das Gandarinhas, Abelheira, freguesia de São Martinho
doBougado, do concelho da Trofa.

2 � Por simples deliberação da gerência poderá a sede da socie-
dade ser mudada para qualquer outro local dentro do mesmo conce-
lho ou para concelho limítrofe.

3 � A sociedade pode criar, transferir ou encerrar sucursais, agên-
cias, delegações ou outras formas locais de representação, no terri-
tório nacional ou estrangeiro.

2.º

1 � A sociedade tem por objecto a construção civil, desaterros,
terraplanagens e execução de tapetes betuminosos.

2 � A sociedade pode participar em agrupamentos complemen-
tares de empresas, bem como em quaisquer sociedades com objecto
diferente do seu, inclusive como sócia de responsabilidade ilimitada.

3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 5000 euros, do qual é titular o sócio Joaquim da Cunha
Neves.

2 � O sócio poderá decidir efectuar prestações suplementares de
capital até ao montante de 50 000 euros.

4.º

1 � A gerência e direcção da sociedade, com dispensa de caução,
remunerada ou não, conforme for deliberado em assembleia geral,
pertence ao sócio Joaquim da Cunha Neves, desde já nomeado ge-
rente, podendo ainda ser nomeado gerente pessoas estranhas à so-
ciedade.

2 � Para obrigar a sociedade é necessária a intervenção, assina-
tura do gerente.

5.º

O sócio e a sociedade podem celebrar negócios jurídicos, entre si,
desde que estes permitam a prossecução do objecto da sociedade, que
obedecerão à forma legalmente prescrita.

Está conforme o original.

20 de Maio de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Carneiro Ferreira de Carvalho. 1000080712

H. J. F. � CONFECÇÕES TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 2496/920318; identificação de pessoa colectiva n.º 502726431;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 21/020506.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 400 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado em di-
nheiro, por ambos os sócios na proporção das suas quotas, com
redenominação do capital, e, em consequência, foi alterado o ar-
tigo 3.º do respectivo contrato, o qual ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, representado por duas quotas: uma do valor nominal de 4275
euros do sócio Carlos Lima da Costa, e outra do valor nominal de
625 euros do sócio Arnaldo da Costa Lima.

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

Está conforme o original.

15 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000080710

FRANCISCO DE OLIVEIRA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 2408/910925; identificação de pessoa colectiva n.º 500354618;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 13/020507.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
redenominação do capital e alteração parcial do contrato, quanto
ao artigo 3.º, o qual ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 74 819,69 euros e
é formado por duas quotas: uma do valor nominal de 64 843,73 euros,
pertencente ao sócio Francisco Antunes Ferreira de Oliveira, e ou-
tra do valor nominal de 9975,96 euros, pertencente à sócia Joa-
quina Lopes Ribeiro.

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

Está conforme o original.

15 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000080709

ADÉLIO DOS SANTOS OLIVEIRA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 1178/820721; identificação de pessoa colectiva n.º 500354618;
inscriçãos E-5 e inscrição n.º 6; números e data das apresenta-
ções: 11 e 12/020131.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 800 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado em di-
nheiro, pelos sócios e em partes iguais, com redenominação do ca-
pital, e, em consequência, foi alterado o artigo 3.º do respectivo
contrato, o qual ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros, divi-
dido em quatro quotas: duas do valor nominal de 1875 euros e ou-
tras duas do valor nominal de 625 euros, sendo titular de uma quota
de 1875 euros e de uma de 625 euros o sócio Jorge Reis Oliveira, e
das duas de 1875 euros e de 625 euros o sócio Luís Manuel Reis
Oliveira.

§ 1.º Serão permitidas as chamadas e reembolso de prestações
suplementares de capital, nos termos que forem deliberados em as-
sembleia geral.

§ 2.º Qualquer dos sócios poderá fazer à sociedade os suprimentos
de que esta carece, os quais poderão vencer os juros que forem acor-
dados em assembleia geral.

E, ainda, foi registado a designação de gerentes Luís Manuel Reis
Oliveira e Jorge Reis Oliveira, por deliberação, em 2 de Janeiro de
2002.

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

Está conforme o original.

15 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000080708

H. J. F. � CONFECÇÕES TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 2496/920318; identificação de pessoa colectiva n.º 502726431;
data de entrada do depósito: 06052002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta, os documentos respeitantes à prestação de contas do
ano de 1999.

Está conforme.

15 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000080707

CONFECÇÃO DE RUI & SUSANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 5142/010920; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
8/010920.

Certifico que entre Rui Manuel Oliveira Costa e Susana de Lurdes
de Sousa Pereira da Costa, foi constituída a sociedade em epígrafe, a
qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Confecção de Rui & Susana, L.da, e
tem a sua sede na Rua de Fonte da Cobertoura, 57, Cidai, freguesia
de Santiago do Bougado, concelho da Trofa.

§ único. Por simples deliberação da gerência poderá a sede ser
transferida para outro local do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, bem como criar sucursais, filiais, agências ou outras for-
mas de representação.

2.º

O objecto social consiste na confecção de vestuário em série.

3.º

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

4.º

A cessão, total ou parcial, de quotas é livre entre sócios. No caso
de cessão a estranhos, os sócios terão sempre direito de preferência.

5.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada ou
não, conforme for em assembleia geral, incumbe a ambos os sócios,
que desde já ficam nomeados gerentes, bastando a assinatura de um
para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos.

§ único. Ficam incluídos nos poderes de gerência, a compra e venda
de bens móveis ou imóveis e celebrar contratos de locação finan-
ceira.

6.º

A sociedade poderá exigir dos sócios a realização de prestações
suplementares de capital até ao montante global de 25 000 euros.

7.º

As assembleias gerais, sempre que a lei não prescreva outras for-
malidades, serão convocadas por cartas registadas dirigidas aos só-
cios com antecedência mínima de 20 dias.

Está conforme o original.

15 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000080706

TALHO DO SEIXAL � COMÉRCIO DE CARNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 5588/020430; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
7/020430.

Certifico que entre Leonel Ramos Maia e Teresinha Jesus Amorim
Ramos, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo
contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Talho do Seixal � Comércio de Car-
nes, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sua sede é na Rua dos Descobrimentos, 50, freguesia de
São Romão do Coronado, concelho da Trofa.

2 � A gerência da sociedade poderá deslocar a sede social dentro
do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, bem como criar
filiais, sucursais ou outras formas de representação social.

ARTIGO 3.º

O seu objecto consiste no comércio a retalho de carne e produtos
à base de carne, peixe, aves, caça, extractos de carne, frutos e legu-
mes conservados, secos e cozidos, geleias, compotas, leite e produ-
tos derivados, óleo e gorduras comestíveis e conservas; charcutaria
e comércio de outros produtos alimentares não especificados.
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ARTIGO 4.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, dividido em duas quotas: uma no valor de 3750 euros, perten-
cente ao sócio Leonel Ramos Maia, e outra no valor de 1250 euros,
pertencente à sócia Teresinha de Jesus Amorim Ramos.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência social, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, fica afecta aos sócios, que desde já são
nomeados gerentes e a quem mais vier a ser nomeado em assembleia
geral.

2 � A sociedade vincula-se com a intervenção de um gerente.
3 � Em ampliação dos poderes normais de gerência os gerentes

poderão:
3 � Comprar e vender viaturas automóveis;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como alterar ou

rescindir os respectivos contratos;
c) Celebrar contratos de locação.

ARTIGO 6.º

1 � É livre a cessão de quotas entre os sócios.
2 � A cessão a estranhos depende do consentimento da socie-

dade, à qual é atribuído o direito de preferência, em primeiro lugar,
e aos sócios não cedentes, em segundo.

Está conforme o original.

10 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000080844

CONCEIÇÃO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 5557/020306; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
20/020306.

Certifico que entre Maria da Conceição Ferreira de Araújo e Sá,
Arnaldo Cândido Cardoso Moreira e Sá, Rui Alexandre Araújo Mo-
reira e Sá e Maria João Araújo Moreira e Sá, foi constituída a socie-
dade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos
seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Conceição & Filhos, L.da,
e tem a sua sede na Rua dos Lameiros, sem número, São Mamede do
Coronado, concelho da Trofa.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto as montagens de instalações telefó-
nicas e eléctricas; comércio a retalho de material eléctrico.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à soma de quatro quotas de 1250 euros, perten-
cendo cada uma aos sócios Arnaldo Cândido Cardoso Moreira e Sá,
Maria da Conceição Ferreira de Araújo e Sá, Maria João Araújo
Moreira e Sá e Rui Alexandre Araújo Moreira e Sá.

ARTIGO 4.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que esta
carecer, nos termos que vieram a ser deliberados em assembleia ge-
ral.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência e administração da sociedade, bem como a sua
representação em juízo e fora dele, activa e passivamente, fica a
cargo dos sócios Maria da Conceição Ferreira de Araújo e Sá e Ar-
naldo Cândido Cardoso Moreira e Sá, que desde já ficam nomeados
gerentes, com dispensa de caução e com ou com ou sem remunera-
ção, conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � A sociedade fica obrigada em todos os seus actos e contra-
tos, com a assinatura de qualquer um dos gerentes nomeados.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar e vender veículos automóveis e bens imóveis.
b) Tomar de arrendamento ou trespasse quaisquer locais ou esta-

belecimentos;
c) Confessar, desistir e transigir em juízo.

4 � Os gerentes não poderão obrigar a sociedade em actos estra-
nhos ao seu objecto, designadamente em fianças, abonações, letras
de favor e avales.

5 � A gerência fica desde já autorizada, mesmo antes do registo
definitivo do contrato, a praticar todos os actos necessários à sua
constituição, ao seu registo, instalação e a celebrar quaisquer negó-
cios jurídicos em nome da sociedade.

6 � Para os fins previstos no número anterior, poderá a gerên-
cia efectuar os levantamentos necessários na conta aberta em nome
da sociedade, onde foi depositado o montante para realização do
capital social.

ARTIGO 6.º

1 � A cessão de quotas é livre entre sócios, mas a cessão a estra-
nhos, fica dependente do consentimento da sociedade, a quem fica
reservado o direito de preferência.

2 � O sócio que pretender ceder a sua quota a estranhos notifi-
cará a sociedade de por escrito, com aviso de recepção, mencionan-
do e identificando o respectivo cessionário, bem como o preço ajus-
tado, o modo como ele será pago e todas as demais condições, para
efeitos da última parte do n.º 1 deste artigo.

3 � Nos 20 dias subsequentes à comunicação referida no número
anterior, a sociedade responderá igualmente por escrito, com aviso
de recepção, se pretende ou não optar.

ARTIGO 7.º

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

a) Insolvência ou falência do sócio titular;
b) Arresto, arrolamento ou penhora da quota;
c) Venda ou adjudicação judicial da quota, seja qual for a forma

usada;
d) No caso de cessão de quota, sem cumprimento do disposto no

artigo 6.º;
e) Se o sócio proprietário infringir o artigo 180.º do Código das

Sociedades Comerciais;
f) Inabilitação ou interdição do sócio.
2 � O valor da aquisição da quota, no caso de a sociedade amor-

tizar, será o que resultar pelo último balanço aprovado.
3 � Aquele valor será pago em quatro prestações trimestrais,

consecutivas e iguais, sem direito a qualquer juro ou compensação.

ARTIGO 8.º

Os lucros líquidos apurados anualmente, depois de constituídas as
reservas previstas no Código das Sociedades Comerciais, terão a
aplicação que for determinada em assembleia geral.

ARTIGO 9.º

A sociedade não se dissolve por morte de qualquer dos sócios,
continuando com os seus herdeiros, devendo aqueles escolher de entre
eles um que a todos represente, enquanto a quota se mantiver em
comunhão hereditária.

ARTIGO 10.º

As assembleias gerais, quando a lei não prescreva outros prazos e
formalidades, serão convocadas por meio de cartas registadas, indi-
cando os assuntos a tratar e dirigidas aos sócios, com antecedência
mínima de 15 dias.

Está conforme o original.

10 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000080843

RIBEIRO & REIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 192/630717; identificação de pessoa colectiva n.º 500402701;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 101/020327.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 1 000 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado em
dinheiro, por todos os sócios na proporção das suas quotas, com
redenominação do capital, e, em consequência, foi alterado o ar-
tigo 2.º do respectivo contrato, o qual ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 2.º

O capital social, integralmente realização em dinheiro, é de 5000
euros, representado pelas seguintes quotas: uma do valor nominal de
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2500 euros do sócio José de Azevedo Reis; outra do valor nominal
de 1000 euros da sócia Maria Alice Gomes de Araújo, e quatro quo-
tas iguais do valor nominal de 375 euros cada uma, uma de cada um
dos sócios Maria Clara Gomes Azevedo Reis, José Alexandre Gomes
Azevedo Reis, Rui Carlos Gomes Azevedo Reis e Maria da Graça
Gomes Azevedo Reis.

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

Está conforme o original.

13 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000080842

FERNANDO LEITE NOVAIS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 5663/020527; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
14/020527.

Certifico que Fernando Leite Novais, constituiu a sociedade em
epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguin-
tes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de Fernando Leite Novais, Sociedade
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua de António Sérgio, fregue-
sia de São Romão do Coronado, concelho da Trofa.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em pintura para construção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, representado por uma só quota, do mesmo valor,
pertencente ao sócio Fernando Leite Novais.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada
ou não, conforme deliberação da assembleia geral, incumbe ao sócio
único, bastando a sua assinatura para obrigar a sociedade.

2 � Fica expressamente autorizado o sócio único, a celebrar ne-
gócios jurídicos com a sociedade, mesmo antes do seu registo, desde
que os mesmos visem a prossecução do objecto da sociedade.

Está conforme o original.

29 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000080841

V. F. M. � REPARAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 5654/020522; identificação de pessoa colectiva n.º 503120243;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 29/020522.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, procedeu à
alteração parcial do contrato, quanto ao corpo do artigo 2.º, o qual
ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 2.º

1 � Tem a sua sede na Zona Industrial da Carriça, lote 12, fre-
guesia de São Cristóvão do Muro, concelho da Trofa.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, sem prévia deliberação dos
sócios, bem como criar filiais, sucursais ou outras formas de repre-
sentação social.

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

Está conforme o original.

27 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000080840

CARVIPINTA � SOCIEDADE PINTURA
E ACABAMENTOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 5667/020528; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
3/020528.

Certifico que Fernando Oliveira da Silva, constituiu a sociedade
em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos se-
guintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CARVIPINTA � Sociedade Pin-
tura e Acabamentos, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua do
Carvalhido, 436, da freguesia de Alvarelhos, do concelho da Trofa.

2 � Por simples deliberação da gerência pode a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como pode a sociedade instalar e manter sucursais e outras
formas de representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto as actividades de acabamento; re-
vestimento de pavimentos e paredes e actividades de acabamento,
não especificadas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, representado por uma quota de igual valor nominal de que é
titular o único sócio Fernando Oliveira da Silva.

ARTIGO 4.º

O sócio poderá fazer à sociedade os suprimentos de que esta care-
cer, nas condições de reembolso e juros que delibere em assembleia
geral, e a sociedade poderá exigir ao sócio prestações estações su-
plementares de capital até ao montante global de 50 000 euros.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade, fica a cargo
do único sócio Fernando Oliveira da Silva, que desde já é nomeado
gerente.

2 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos com
a assinatura do gerente nomeado.

3 � O sócio único pode celebrar negócios jurídicos com a socie-
dade, desde que sirvam para a prossecução do objecto da sociedade.

ARTIGO 6.º

A gerência fica autorizada a praticar quaisquer negócios, directa-
mente relacionados com o objecto social, assumindo-os a sociedade
de pleno direito com o registo definitivo na conservatória de re-
gisto comercial.

Está conforme o original.

29 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000080839

CEMPÉS � SAPATARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 5534/020219; identificação de pessoa colectiva n.º 503518042;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º1; número e data da apresenta-
ção: 30/020219.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
cessação de funções do gerente David Augusto da Silva Monteiro,
por renúncia, em 9 de Julho de 2001.

Está conforme o original.

21 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000080837

CONFEITARIA DE FERREIRA, VAZ & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 1812/880504; identificação de pessoa colectiva n.º 501977198;
data de entrega do depósito: 13052002.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta, os documentos respeitantes à prestação de contas do
ano de 2001.

Está conforme.

15 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000080835

BOLITEX � FIOS TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 1764/880308; identificação de pessoa colectiva n.º 501945563;
data de entrega do depósito: 14052002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta, os documentos respeitantes à prestação de contas do
ano de 2001.

Está conforme.

15 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000080834

SERRALHARIA GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 5633/020506; identificação de pessoa colectiva n.º 502704500;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 15/020506.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, procedeu à
alteração parcial do contrato, quanto ao n.º 1 do artigo 1.º, o qual
ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Serralharia Gomes, L.da, e tem
sua sede na Zona Industrial do Soeiro, arruamento C, lote, 40, da
freguesia de São Mamede do Coronado, concelho da Trofa.

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

Está conforme o original.

15 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000080833

HORIZONTEMÓVEL � MÓVEIS E EQUIPAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 800/790514; identificação de pessoa colectiva n.º 500860645;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 21/020319.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 400 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado em di-
nheiro, por todos os sócios na proporção das suas quotas, com
redenominação do capital, e, em consequência, foi alterado o ar-
tigo 3.º do respectivo contrato, o qual ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, já integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à soma de quatro quotas: uma com o valor
nominal de 3125 euros, pertencente ao sócio Amílcar Ferreira da
Silva; outra com o valor nominal de 1250 euros, pertencente à só-
cia Albina Lima da Silva, e duas iguais com o valor nominal de 312,50
euros cada, pertencentes cada uma aos sócios Sandra Cristina Fer-
reira da Silva e Amílcar José Ferreira da Silva.

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

Está conforme o original.

15 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000080832

STOFE � COMÉRCIO DE TÊXTEIS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 5620/020416; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
8/020416.

Certifico que José Manuel da Costa e Silva, constituiu a sociedade
em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos se-
guintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma STOFE � Comércio de Têxteis,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua de João Bento Padilha,
bloco E, 3.º, direito, freguesia de Aves, concelho de Santo Tirso.

2 � A gerência poderá livremente deslocar a sede social dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar
sucursais, filiais ou outra forma de representação, em qualquer local
do território nacional.

2.º

A sociedade tem por objecto a compra e venda de artigos têxteis
e artigos têxteis lar.

3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e está representado por uma só quota do mesmo valor
nominal, pertencente ao seu único sócio.

2 � Por decisão do sócio único, poderão ser-lhe exigidas presta-
ções suplementares de capital até ao montante global de 250 000
euros.

4.º

1 � A administração e representação da sociedade, pertence ao
sócio único Manuel José da Costa e Silva, que desde já fica nomeado
único gerente, com ou sem remuneração, conforme vier a ser por
ele decidido.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
é suficiente a intervenção do gerente único.

3 � Fica proibido ao gerente obrigar a sociedade em actos estra-
nhos aos negócios sociais, designadamente em abonações fianças e
letras de favor.

5.º

O sócio único está autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, que devem servir a prossecução do objecto social.

6.º

A sociedade poderá adquirir participações em sociedades com ob-
jecto igual ou diferente do seu, em sociedade reguladas por lei espe-
cial e em agrupamentos complementares de empresas.

Está conforme o original.

20 de Maio de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Carneiro Ferreira de Carvalho. 1000080831

PROGLOBAL � COMÉRCIO DE PRODUTOS
LICENCIADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 4229/990225; identificação de pessoa colectiva n.º 504459201;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 139/020327.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 400 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado em di-
nheiro, por ambos os sócios, na proporção das suas quotas, com
redenominação do capital, e, em consequência, foi alterado o artigo
3.º do respectivo contrato, o qual ficou 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 iguais de 2500 euros,
pertencentes, uma a cada um dos sócios Luís Filipe Pedregal Aze-
vedo Ferreira e Emanuel Vieira Branco.

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

Está conforme o original.

13 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000080830

HÉLIA & ISABEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 3209/950503; identificação de pessoa colectiva n.º 503428817;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 83/020327.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 400 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado em di-
nheiro, pelos sócios na proporção das suas quotas, com redeno-
minação do capital, e, em consequência, foi alterado o artigo 3.º do
respectivo contrato, o qual ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, representado por três quotas: uma de 3750 euros da sócia Hélia
Coelho de Sousa; uma quota do valor nominal de 875 euros do sócio
José António da Costa Coelho, e outra quota de 375 euros da sócia
Cláudia Isabel de Sousa Coelho.

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

Está conforme o original.

13 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000080829

FISITROFA � CLÍNICA DE MEDICINA FÍSICA
E DE REABILITAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 3752/970729; identificação de pessoa colectiva n.º 503926124;
averbamento n.º 1 à inscrição E-11 e inscrição n.º 14; números e
data das apresentações: 49 e 50/020327.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi regis-
tado a cessação de funções de gerente de Pedro Miguel da Costa
Queirós, por renúncia, em 22 de Março de 2000, e, ainda, foi
registado a alteração parcial do contrato, quanto ao artigo 3.º, o
qual passou a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
29 927,87 euros, representado por três quotas: uma do valor nomi-
nal de 14 963,94 euros, pertencente à sócia Maria Manuela Machado
da Costa Queirós; outra quota do valor nominal de 11 971,14 euros,
pertencente ao sócio Nuno André da Costa Queirós, e outra quota
do valor nominal de 2992,79 euros, pertencente à sócia Ana Maria
Barbosa dos Santos Aguiar Pereira.

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

Está conforme o original.

13 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000080826

C. E. P. T. � CENTRO DE CÓPIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 3464/960613; identificação de pessoa colectiva n.º 503667978;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 92/020327.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 400 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado em di-
nheiro, pelos sócios na proporção das suas quotas, com redeno-
minação do capital, e, em consequência, foi alterado o artigo 3.º do
respectivo contrato o qual ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, distribuído por três quotas: duas iguais do valor
nominal de 2000 euros, uma de cada um dos sócios Carlos Ferreira
Marques e Vítor Manuel Ferreira Marques, e outra quota do valor
nominal de 1000 euro do sócio Fernando Santos Marques.

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

Está conforme o original.

13 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000080825

GEOINFRA � SONDAGENS HIDROGEOLÓGICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 2946/940309; identificação de pessoa colectiva n.º 503162485;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 124/020327.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 600 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado em di-
nheiro, pelos sócios na proporção das suas quotas, com redeno-
minação do capital, e, em consequência, foi alterado o artigo 3.º do
respectivo contrato, o qual ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, dividido em duas quotas: uma quota de 3750 euros da sócia
Teresa Jacira Dias Carvalho, e outra quota de 1250 euros do sócio
Jorge Alfredo Dias Carvalho.

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

Está conforme o original.

13 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000080820

PELETROFA � COMÉRCIO DE ANIMAIS E PELES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 3697/970507; identificação de pessoa colectiva n.º 503881155;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 131/020327.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 400 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado em di-
nheiro, pelos sócios na proporção das suas quotas, com redeno-
minação do capital, e, em consequência, foi alterado o artigo 4.º do
respectivo contrato, o qual ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 4.º

O capital social, realizado em dinheiro, é de 5000 euros, repre-
sentado por duas quotas iguais de 2500 euros, uma de cada sócio
Armandino Dias da Silva e José Manuel Andersen da Silva.

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

Está conforme o original.

10 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000080818

MAIA REDES � VEDAÇÕES EM REDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 3887/980206; identificação de pessoa colectiva n.º 504078925;
data de entrega do depósito: 26032002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta, os documentos respeitantes à prestação de contas do
ano de 1998.

Está conforme.

10 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000080808

MAIA REDES � VEDAÇÕES EM REDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 3887/980206; identificação de pessoa colectiva n.º 504078925;
data de entrega do depósito: 26032002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta, os documentos respeitantes à prestação de contas do
ano de 1999.

Está conforme.

10 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000080815
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MAIA REDES � VEDAÇÕES EM REDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 3887/980206; identificação de pessoa colectiva n.º 504078925;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 76/020326.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 400 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado em di-
nheiro, por ambos os sócios e em partes iguais, com redenominação
do capital, e, em consequência, foi alterado o artigo 4.º do respec-
tivo contrato, o qual ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 4.º

O capital social, é de 5000 euros, em dinheiro, e corresponde à
soma das duas quotas iguais, cada uma quota de 2500 euros, uma de
cada um dos sócios Carlos Manuel Rosado Matias e Francisco Ma-
nuel Pinho da Silva.

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

Está conforme o original.

10 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000080811

CENTRO EQUESTRE DA TROFA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 3029/940713; identificação de pessoa colectiva n.º 503237540;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 8/020326.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 1 000 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado em
dinheiro, por ambos os sócios na proporção das suas quotas, com
redenominação do capital, e, em consequência, foi alterado o ar-
tigo 3.º do respectivo contrato, o qual ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, distribuído por cinco quotas: uma do valor nominal de 1000
euros do sócio Aníbal Guimarães da Costa e quatro quotas iguais do
valor nominal de 1000 euros cada, todas pertencentes ao sócio
Afonso António da Serra Neves.

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

Está conforme o original.

10 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000080810

TRANSPORAVE � AUTOMATIZAÇÃO DE SISTEMAS
DE ELEVAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 3912/980220; identificação de pessoa colectiva n.º 503705870;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 18/020502.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, procedeu à
alteração parcial do contrato, quanto ao artigo 2.º, o qual ficou com
a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no seguinte: comércio de plataformas,
material eléctrico e automatização e comércio de sistemas de eleva-
ção, instalações eléctricas, transformação de fibras sintéticas.

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

Está conforme o original.

13 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000081183

LUSITROFA � MATERIAL ELÉCTRICO, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 5352/011211; identificação de pessoa colectiva n.º 505822725;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 7/020503.

Certifico que a sociedade em epígrafe, procedeu à alteração par-
cial do contrato, quanto ao artigo 3.º o qual ficou com a redacção
seguinte:

3.º

O objecto social consiste no seguinte: compreende o comércio a
retalho de materiais para instalações eléctricas (fusíveis, disjuntores,
contactores, comutadores, inversores, relés, interruptores, quadros,
campainhas, caixas, corta-circuitos, tomadas, etc.) e de artigos de
iluminação novos para qualquer fim (lar, escritório, etc.), instalação
eléctrica; compreende a instalação e a reparação eléctrica, em edi-
fícios ou em outras obras de construção, nomeadamente electrifica-
ção de edifícios e distribuição de energia nas instalações industriais.
Compreende também a instalação montagem de: sistemas de alimen-
tação de recurso (grupos electrogéneos); ascensores, monta-cargas e
escadas rolantes; antenas para edifícios e pára-raios; sistema de alarme
e de segurança, e de cablagens para telecomunicações (telefónicas,
informáticas, etc.).

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

Está conforme o original.

13 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000081182

GRÁFICA LIMARCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 5313/011123; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e
data da apresentação: 27/120219.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
cessação de funções de gerente, Liliana Pontes Ferreira Ferraz, por
renúncia, em 9 de Julho de 2002.

Está conforme o original.

29 de Abril de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000081180

CLÍNICA MÉDICA-DENTÁRIA DR.A ANA LÚCIA
AFONSO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 5137/010919; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
23/010919.

Certifico que Ana Lúcia Fernandes Afonso, solteira, maior, natu-
ral da freguesia de Bragança (Sé), concelho de Bragança, residente
na Praceta do Toural, 170, bloco 9, B, rés-do-chão, esquerdo, fre-
guesia de Gulpilhares, concelho de Vila Nova de Gaia, titular do bi-
lhete de identidade n.º 9701982, emitido pelos Serviços de Identifi-
cação Civil do Porto, em 16 de Novembro de 2000, contribuinte
fiscal n.º 215808460, médica, conforme cédula profissional n.º 1594
da Associação Profissional dos Médicos Dentistas, que me foi exi-
bida, e, na mesma inscrita, desde 8 de Outubro de 1996, constituiu a
sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Clínica Médica-Dentária Dr.ª Ana Lúcia
Afonso, Unipessoal, L.da, com sede na Rua de José Moura Coutinho,
sem número, sala 4, freguesia de São Cristóvão do Muro, concelho
da Trofa.

§ único. Por simples decisão da sócia única, a gerência da socie-
dade poderá transferir a sua sede para outro local do mesmo conce-
lho ou de concelhos limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais,
sucursais ou qualquer outra forma de representação social.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em medicina dentária.
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ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme delibera-
ção da assembleia geral, pertence à sócia, que desde já é nomeada
gerente, sendo suficiente a assinatura de um gerente para obrigar a
sociedade em todos os seus actos e contratos.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme.

5 de Dezembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000081297

ROSA DE JESUS RIBEIRO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 5148/010921; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
19/010921.

Certifico que Rosa de Jesus Abreu Machado Ribeiro, contribuinte
fiscal n.º 139659285, natural da freguesia de Lordelo, concelho de
Guimarães, residente na Rua dos Descobrimentos, 1025, freguesia de
Serzedelo, do dito concelho, casada com Domingos Pereira Ribeiro
sob o regime da comunhão de adquiridos, portadora do bilhete de
identidade n.º 7871420, emitido em 21 de Janeiro de 1999, em Lis-
boa, pelos Serviços de Identificação Civil, constituiu a sociedade em
epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguin-
tes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Rosa de Jesus Ribeiro, Unipessoal,
L.da, e vai ter a sua sede na Rua de José Narciso Martins Costa, 154,
freguesia de São Martinho do Campo, concelho de Santo Tirso.

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 confecção e comércio de
artigos de vestuário.

2 � A sociedade poderá participar em agrupamentos complemen-
tares de empresas, bem como em quaisquer sociedades, inclusive como
sócia de responsabilidade ilimitada, independentemente do respec-
tivo objecto.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, por ela sócia, em quota de igual valor.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for decidido pela sócia, bem como a sua representação, cabem à
própria sócia, que desde já fica nomeada gerente.

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

ARTIGO 5.º

Entre a própria sócia 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 própria,
quando necessária.

Está conforme.

5 de Dezembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000081295

JOSÉ COSTA & ARAÚJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 5147/010921; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
18/010921.

Certifico que entre:
1.º José Ferreira da Costa, casado com Maria Alice da Costa Ara-

újo, natural da freguesia de Santiago do Bougado, concelho de Santo
Tirso, residente na Rua da Paz, 382, Trofa, titular do bilhete de
identidade n.º 5975848, emitido pelos Serviços de Identificação Ci-
vil, de Lisboa, em 28 de Fevereiro de 1996, contribuinte fiscal
n.º 129592846;

2.ª Maria Alice da Costa Araújo, casada com o primeiro outor-
gante e com ele residente, natural da freguesia de Santiago do Bou-
gado, concelho de Santo Tirso, titular do bilhete de identidade
n.º 5710753, emitido pelos Serviços de Identificação Civil de Lis-
boa, em 15 de Março de 2001, contribuinte fiscal n.º 124075967;
foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato
constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma José Costa & Araújo, L.da, com sede
na Rua da Paz, 382, freguesia de São Martinho do Bougado, conce-
lho da Trofa.

§ 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.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em actividades de reparação e manutenção
de veículos automóveis.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo do sócio José Ferreira
da Costa, que desde já, é nomeado gerente.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas é livre entre sócios contudo, a favor de estra-
nhos, depende do consentimento da sociedade, gozando esta em,
primeiro lugar, e os restantes sócios não cedentes em segundo lugar,
do direito de preferência na respectiva aquisição.

ARTIGO 7.º

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

Está conforme.

5 de Dezembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000081293

PICHELARIA CAMPOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 5144/010920; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
25/010920.

Certifico que entre:
1.º Augusto da Silva Campos, casado com Cecília Amélia Dias de

Oliveira Campos no regime de comunhão de adquiridos, natural da
freguesia de São Martinho do Bougado, concelho de Santo Tirso,
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residente na Rua de António Sérgio Ensaísta, bloco 292, 1.º, esquerdo,
naquela freguesia, actualmente concelho da Trofa, titular do bilhete
de identidade n.º 9760542, emitido pelos Serviços de Identificação
Civil de Lisboa, em 21 de Junho de 1996, contribuinte fiscal
n.º 165127341;

2.ª Cecília Amélia Dias de Oliveira Campos, casada com o pri-
meiro outorgante e com ele residente, natural da referida freguesia
de São Martinho do Bougado, titular bilhete de identidade
n.º 8615231, emitido pelos Serviços de Identificação Civil, de Lis-
boa, em 2 de Março de 1998, contribuinte fiscal n.º 176697250;

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos seus alu-
didos bilhetes de identidade.

Declararam os outorgantes:
Que constituem entre si uma sociedade comercial por quotas, nos

termos das cláusulas constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Pichelaria Campos, L.da, e tem a sua
sede na Rua de António Sérgio Ensaísta, bloco 292, 1.º, esquerdo,
freguesia de São Martinho do Bougado, concelho da Trofa.

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

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na instalação de canalização e climatiza-
ção.

ARTIGO 3.º

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

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 20 vezes o capital social.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambos os sócios, que
desde já são nomeados gerentes.

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

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

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas, livre entre sócios contudo, a favor de estra-
nhos, depende do consentimento da sociedade, gozando esta, em
primeiro lugar, e os restantes sócios não cedentes, em segundo lu-
gar, do direito de preferência na respectiva aquisição.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, nos
seguintes casos:

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

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

obrigações sociais;
d) No caso de morte de qualquer sócio;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

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

consentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia
geral.

2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no
balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou a tercei-
ros.

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

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anuais, depois de deduzida a parte destinada a
reserva legal, será dado o destino que for deliberado em assembleia
geral.

Está conforme o original.

5 de Dezembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000081291

IMOLFER � IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 4207/990125; identificação de pessoa colectiva n.º 504471562;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 14/020423.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
designação da administração e fiscalização:

Conselho de administração: presidente � Lino Pinto Ferreira;
Ernesto Pinto Ferreira e Ernesto Pinto Ferreira Júnior.

Fiscal único � Armindo Costa, Serra Cruz & Martins, Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas, representada por António Serra Cruz,
revisor oficial de contas; suplente � Armindo Fernandes da Costa,
revisor oficial de contas.

Duração dos mandatos: triénio de 2002-2004.
Data da deliberação, 28 de Dezembro de 2001.

Está conforme o original.

10 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000081313

ROCHA � FUNERÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 1456/851209; identificação de pessoa colectiva n.º 501574069;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 2/020430.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
um reforço de capital com 4 999 999$03, em dinheiro, pelo sócio
Manuel Moreira Rocha, e alterado parcialmente o contrato, quanto
ao artigo 3.º, o qual ficou com a redacção seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
74 819,68 euros e está dividido em duas quotas iguais de 37 409,84
euros cada, pertencendo uma a cada um sócios Manuel Moreira Rocha
e Vítor Gil Moreira Rocha.

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

Está conforme o original.

8 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia Mon-
teiro Gouveia. 1000081310

ROCHA & IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 1161/820519; identificação de pessoa colectiva n.º 501271724;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 3/020430.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
um reforço de capital com 3 021 688$77, em dinheiro, por ambos
os sócios na proporção das suas quotas, e alterado parcialmente o
contrato, quanto ao artigo 3.º, o qual ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 45 000
euros e está dividido em três quotas iguais de 15 000 euros cada uma,
pertencendo uma a cada um dos sócios Bertino Moreira Rocha, José
Cândido Moreira Rocha e Maria Beatriz Moreira da Rocha e Sá.
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O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

8 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia Mon-
teiro Gouveia. 1000081309

A. CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 1231/830228; identificação de pessoa colectiva n.º 501357700;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 11 e inscrição n.º 17; números
e data das apresentações: 14, 15 e 16/020424.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
cessação de funções dos gerentes Vitorino Guerreiro Gonçalves e
Paulo Alexandre Maia Gonçalves, por renúncia, em 16 de Abril de
2002, e efectuado um reforço de capital com 1120,21 euros, em
dinheiro, pelos sócios na proporção das suas quotas, e alterado par-
cialmente o contrato, quanto aos artigos 1.º, 3.º e n.º 1 do 5.º, os
quais ficaram ficou com a redacção seguinte:

1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de Irmãos Machado Ri-
beiro � Aluguer e Transportes, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua de Raul Brandão, 45, freguesia de São
Martinho do Bougado, concelho da Trofa.

3 � Por simples deliberação, a gerência poderá deslocar a sua sede
para dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 51 000
euros, representado por três quotas iguais de 17 000 euros, uma de
cada sócio.

5.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada
ou não, compete aos gerentes a nomear em assembleia geral.

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

Está conforme o original.

8 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia Mon-
teiro Gouveia. 1000081308

AMÉRICO SILVA & JOSÉ CARLOS SILVA � COMPRA
E VENDA DE BENS PARA TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 4584/000608; data de entrega para depósito: 300402.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta, os documentos respeitantes à prestação de contas do
ano de 200.

Está conforme.

8 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia Mon-
teiro Gouveia. 1000081305

ALUDUTI � REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 3050/940817; identificação de pessoa colectiva n.º 503257478;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 28/020401.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 1 000 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado em
dinheiro, por ambos os sócios na proporção das suas quotas, com
redenominação do capital, e, em consequência, foi alterado o ar-
tigo 3.º do respectivo contrato, o qual ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado por dinheiro, por força
da alteração do artigo 201.º do Código das Sociedades Comerciais,

introduzida pelo Decreto-Lei n.º 343/98, de 6 de Novembro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas, sendo: uma de 4000 euros
pertencente a Manuel dos Santos Duarte, e outra de 1000 euros
pertencente a José Afonso Leitão Duarte.

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

Está conforme o original.

8 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia Mon-
teiro Gouveia. 1000081303

NITUMAR � SUINICULTURA E PRODUÇÃO
DE MARINHAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 3148/950123; identificação de pessoa colectiva n.º 503001880;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 20/020401.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado o
artigo 3.º do respectivo contrato, o qual ficou com a redacção se-
guinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado por dinheiro, por força
da alteração do artigo 201.º do Código das Sociedades Comerciais,
introduzida pelo Decreto-Lei n.º 343/98, de 6 de Novembro, é de
19 991,92 euros, dividido em duas quotas, sendo: uma de 17 457,93
euros, pertencente a Manuel Pereira Carneiro, e outra de 2493,99
euros, pertencente a Deolinda Salgueirinho Silva.

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

Está conforme o original.

8 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia Mon-
teiro Gouveia. 1000081302

CAFÉ BAR GOLFINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 3284/950802; identificação de pessoa colectiva n.º 503481319;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 11/020404.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 500 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado em di-
nheiro, por ambos os sócios em partes iguais, com redenominação
do capital, e, em consequência, foi alterado o artigo 3.º do respec-
tivo contrato, o qual ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e está dividido em duas quotas iguais de 2500 euros, perten-
centes um a cada uma das sócias Fátima Maria Araújo da Silva e
Maria de Fátima Azevedo Fernandes da Silva.

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

Está conforme o original.

8 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia Mon-
teiro Gouveia. 1000081301

CAPITOR � TINTURARIA E ACABAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 4307/990618; identificação de pessoa colectiva n.º 504663500;
data de entrega para depósito: 30042002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta, os documentos respeitantes à prestação de contas do
ano de 2001.

Está conforme.

9 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia Mon-
teiro Gouveia. 1000080705
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LAVANDARIA MASSAQUIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 2426/911209; identificação de pessoa colectiva n.º 502659580;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 130/011227.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 400 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado em di-
nheiro, por ambos os sócios e em partes iguais, com redenominação
do capital, e, em consequência, foi alterado o artigo 3.º do respec-
tivo contrato, o qual ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, representado por duas quotas iguais do valor nominal de 2500
euros cada, uma de cada um dos sócios Daniel Andrade da Silva e
Maria Manuela da Silva Couto.

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

Está conforme o original.

20 de Março de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000081053

BURGAVES � HAMBURGARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 2990/940518; identificação de pessoa colectiva n.º 503204528;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 40/011227.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 500 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado em di-
nheiro, pelos sócios na proporção das suas quotas, com redeno-
minação do capital, e, em consequência, foi alterado o artigo 3.º do
respectivo contrato, o qual ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos diver-
sos bens e valores do activo constantes da escrituração, é de 5000
euros e acha-se dividido nas quatro seguintes quotas:

a) Uma do valor nominal de 1666,50 euros, pertencente ao sócio
Carlos Manuel Dantas Maia, com natureza de seu bem próprio, e
uma do valor nominal de 833,50 euros, pertencente ao mesmo só-
cio, com a natureza de bem comum de casal;

b) Uma do valor nominal de 1666,50 euros, pertencente à sócia
Elda Ricardina Machado da Silva, com natureza de seu bem próprio,
e uma do valor nominal de 833,50, pertencente à mesma sócia, com
natureza de bem comum de casal.

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

Está conforme o original.

20 de Março de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000081051

HABIQUINTAS � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 3644/970220; identificação de pessoa colectiva n.º 503102385;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 39/011227.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 1 000 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado em
dinheiro, pelos sócios na proporção das suas quotas, com redeno-
minação do capital, e, em consequência, foi alterado o artigo 3.º do
respectivo contrato, o qual ficou 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, sendo: uma do valor
nominal de 3700 euros, pertencente ao sócio Alberto Fernando de
Sousa Araújo, e outra do valor nominal de 1300 euros, pertencente
à sócia Maria Lucinda da Costa Oliveira.

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

Está conforme o original.

20 de Março de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000081049

PLÁSTICOS VALENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 4815/010308; identificação de pessoa colectiva n.º 503333883;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 44/011228.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 1 000 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado em
dinheiro, por ambos os sócios e em partes iguais, com redenominação
do capital, e, em consequência, foi alterado o artigo 3.º do respec-
tivo contrato, o qual ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e está dividido em duas quotas iguais do valor nominal de 2500
euros cada e pertence uma a cada um dos sócios Maria Filomena
Lopes Valente e Adelino José Lopes Valente.

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

Está conforme o original.

19 de Março de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000081047

LOURENÇO & DURÃES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 1118/820224; identificação de pessoa colectiva n.º 501249770;
inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 38/011228.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 1 000 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado em
dinheiro, por ambos os sócios e em partes iguais, com redenominação
do capital, e, em consequência, foi alterado o artigo 3.º do respec-
tivo contrato, o qual ficou 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 do valor nominal de 2500
euros cada e pertence uma a cada um dos sócios Carlos Alberto
Fernandes Coutinho e Maria de Fátima Carvalho Gomes.

§ único. São permitidas as chamadas e reembolso de prestações
suplementares de capital, sempre que assim seja deliberado em as-
sembleia geral e nos termos da referida deliberação.

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

Está conforme o original.

19 de Março de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000081045

CUNHA & VILAÇA � COMÉRCIO DE SUCATAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 3326/951109; identificação de pessoa colectiva n.º 503548855;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 39/011228.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 400 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado em di-
nheiro, por ambos os sócios e em partes iguais, com redenominação
do capital, e, em consequência, foi alterado o artigo 3.º do respec-
tivo contrato, o qual ficou 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, do valor nominal de 2500
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euros cada, e pertence uma a cada um dos sócios Carlos Lopes da
Cunha e Lucinda Vilaça Silva Cunha.

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

Está conforme o original.

19 de Março de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000081043

LUÍSA MIRANDA � CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 3266/950714; identificação de pessoa colectiva n.º 503460346;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 41/011228.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 500 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado em di-
nheiro, por ambos os sócios e em partes iguais, com redenominação
do capital, e, em consequência, foi alterado o artigo 3.º do respec-
tivo contrato, o qual ficou 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 do valor nominal de 2500
euros cada e pertence uma a cada um dos sócios Adérito da Costa
Mendes e Luísa Maria Costa Miranda Mendes.

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

Está conforme o original.

19 de Março de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000081040

MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA CARNEIRO,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 3800/971110; identificação de pessoa colectiva n.º 504009435;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 148/011227.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 400 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado em di-
nheiro, pela sócia única, com redenominação do capital, e, em con-
sequência, foi alterado o artigo 3.º do respectivo contrato, o qual
ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros representado por uma única quota de igual montante e perten-
ce à sócia Maria de Fátima Oliveira Carneiro, que é a titular da to-
talidade do capital social.

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

Está conforme o original.

19 de Março de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000081037

ÁLVARO DA COSTA E CUNHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 285/681008; identificação de pessoa colectiva n.º 500572330;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 36/011227.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 900 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado em di-
nheiro, por todos os sócios na proporção das suas quotas, com
redenominação do capital, e, em consequência, foi alterado o ar-
tigo 3.º do respectivo contrato o qual ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente já realizado em dinheiro, é
de 5000,01 euros e é formado por três quotas iguais de valor nomi-

nal de 1666,67 euros, pertencentes aos sócios Joaquim Azevedo da
Costa e Cunha, Manuel Jorge Azevedo da Costa e Cunha e Alberto
Almeida Pinheiro Machado.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante de 500 000$.

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

Está conforme o original.

19 de Março de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000081035

AUGUSTA & MATIAS, CORTE E CONFECÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 3649/970305; identificação de pessoa colectiva n.º 503844837;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 142/011228.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 500 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado em di-
nheiro, por ambos os sócios e em partes iguais, com redenominação
do capital, e, em consequência, foi alterado o artigo 3.º do respec-
tivo contrato, o qual ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente já realizado em dinheiro, é de 5000
euros e é formado por duas quotas iguais do valor nominal de 2500
euros, pertencentes aos sócios Matias da Silva Pacheco e Augusta
Assunção da Costa Loureiro.

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

Está conforme o original.

18 de Março de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000081030

RODRIGUES & CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 1948/890410; identificação de pessoa colectiva n.º 502155302;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 145/011228.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 400 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado em di-
nheiro, por ambos os sócios e em partes iguais, com redenominação
do capital, e, em consequência, foi alterado o artigo 3.º do respec-
tivo contrato, o qual ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e é
formado por duas quotas do valor nominal de 2500 euros, perten-
centes uma a cada um dos sócios Carlos Manuel da Silva Rodrigues
e Maria Luísa Pacheco Carneiro.

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

Está conforme o original.

18 de Março de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000081027

SERRALHARIA CIVIL DE J. MORAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 2202/901128; identificação de pessoa colectiva n.º 502470828;
inscrições n.os 2 e 3; números e data das apresentações: 108 e
109/011227.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
nomeação de secretário de Helena Sofia Miranda Machado, por de-
liberação, em 29 de Dezembro de 2000, e, ainda, foi registado a dis-
solução e encerramento da liquidação, tendo as contas sido aprova-
das em 29 de Dezembro de 2000.

Está conforme o original.

18 de Março de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000081025
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ABÍLIO & JORGE � CANALIZAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 3378/960125; identificação de pessoa colectiva n.º 503563757;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 97/011227.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 400 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado em di-
nheiro, por ambos os sócios e em partes iguais, com redenominação
do capital, e, em consequência, foi alterado o artigo 3.º do respec-
tivo contrato, o qual ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e é constituído por duas quotas: uma pertencendo ao sócio Artur
Jorge Sousa Correia, no valor de 2500 euros, e outra pertencendo
ao sócio Abílio Gonçalves da Silva, no valor de 2500 euros.

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

Está conforme o original.

18 de Março de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000081020

DIJOELLE � CONFECÇÕES TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 3789/971022; identificação de pessoa colectiva n.º 503990370;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 69/011227.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 400 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado em di-
nheiro, por ambos os sócios e em partes iguais, com redenominação
do capital, e, em consequência, foi alterado o artigo 3.º do respec-
tivo contrato, o qual ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é de
5000 euros, distribuído por duas quotas iguais do valor nominal de
2500 euros, uma de cada um dos sócios Paulo Dionísio Abreu Ma-
chado e Joelle de Abreu Machado.

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

Está conforme o original.

18 de Março de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000081019

SILVAS, CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 2620/920922; identificação de pessoa colectiva n.º 502849894;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 35/011228.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 400 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado em di-
nheiro, por ambos os sócios e em partes iguais, com redenominação
do capital, e, em consequência, foi alterado o artigo 3.º do respec-
tivo contrato, o qual ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, representado por duas quotas: uma no valor nominal de 2500
euros, pertencente ao sócio José Cerqueira da Silva, e outra no valor
de 2500 euros, pertencente ao sócio António Cerqueira da Silva.

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

Está conforme o original.

18 de Março de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000081016

A. COSTA & MOTA � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 3630/970207; identificação de pessoa colectiva n.º 503824488;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 12/011221.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 1 000 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado em
dinheiro, pelos sócios na proporção das suas quotas, com redeno-
minação do capital, e, em consequência, foi alterado o artigo 3.º do
respectivo contrato, o qual ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado e subscrito em di-
nheiro, é de 5000 euros e correspondente à soma de duas quotas
iguais, cada uma no valor nominal de 2500 euros, pertencendo uma
a cada um dos sócios Alcino Barbosa da Costa e Esmaraldina Au-
gusta Mota da Costa.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante global igual ao quíntuplo do capital social
proporcionalmente à sua quota no capital social.

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

Está conforme o original.

22 de Fevereiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000081014

ÁGUA DE ROSAS � PERFUMES E COSMÉTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 4182/981214; identificação de pessoa colectiva n.º 504450832;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 28/011205.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 1 000 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado por
prestações suplementares por todos os sócios na proporção das suas
quotas, com redenominação do capital, e, em consequência, foi al-
terado o artigo 3.º do respectivo contrato, o qual ficou com a redac-
ção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, subscrito e realizado em dinheiro, é de 5000 euros,
distribuído por quatro quotas: duas iguais do valor nominal de 2000
euros, uma de cada sócio José Maria Correia Pinto Oliveira e Lúcia
Pinto da Silva, e duas do valor nominal de 500 euros, uma de cada
um dos sócios Vítor Hugo da Silva Correia Pinto e Joana Filipa da
Silva Correia Pinto.

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

Está conforme o original.

31 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000081013

JOSÉ REIS TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 743/780720; identificação de pessoa colectiva n.º 500790140;
inscrição n.º 12; número e data da apresentação: 11/011228.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 1 000 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado em
dinheiro, por ambos os sócios na proporção das suas quotas, com
redenominação do capital, e, em consequência, foi alterado o ar-
tigo 3.º do respectivo contrato, o qual ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, subscrito e realizado em dinheiro, é de 5000 euros,
distribuído por duas quotas: uma do valor nominal de 4500 euros do
sócio António José Almeida Matos, e outra do valor nominal de
500 euros do sócio Paulo de Sousa Martins.

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

Está conforme o original.

22 de Março de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000081008
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OSFAMA � DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 3915/980304; identificação de pessoa colectiva n.º 504106040;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 10/011228.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 1 000 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado em
dinheiro, por ambos os sócios e em partes iguais, com redenominação
do capital, e, em consequência, foi alterado o artigo 3.º do respec-
tivo contrato, o qual ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, representado por duas quotas de igual valor, ficando o sócio
Óscar Paulo da Costa Campos, com uma quota de 2500 euros, e a
sócia Maria Alexandra da Costa Campos, com uma quota de 2500
euros.

§ único. Podem ser exigidas aos sócios, mediante deliberação,
prestações suplementares de capital até ao montante de 149 639,36
euros.

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

Está conforme o original.

22 de Março de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000081006

QUIOSQUE MASCOTINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 3699/970509; identificação de pessoa colectiva n.º 503881139;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 159/011227.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 400 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado em di-
nheiro, por ambas as sócias na proporção das suas quotas, com
redenominação do capital, e, em consequência, foi alterado o ar-
tigo 4.º do respectivo contrato, o qual ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, representado por duas quotas: uma de 4375 euros da sócia
Maria de La Salette Maia Avidos, e outra de 625 euros da sócia Maria
José Avidos Martins.

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

Está conforme o original.

22 de Março de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000081003

EMPREENDIMENTO TURÍSTICO SÃO BARTOLOMEU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 3015/940630; identificação de pessoa colectiva n.º 503220795;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 160/011227.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 400 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado em di-
nheiro, por ambos os sócios e em partes iguais, com redenominação
do capital, e, em consequência, foi alterado o artigo 3.º do respec-
tivo contrato, o qual ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, dividido em duas quotas iguais de 2500 euros, uma de cada um
dos sócios José Manuel Rodrigues do Amaral e Maria Elisa Soares
Forno do Amaral.

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

Está conforme o original.

22 de Março de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000081000

CASTRO & CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 4175/981204; identificação de pessoa colectiva n.º 504602292;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 23/011228.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 400 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado em di-
nheiro, por ambos os sócios e em partes iguais, com redenominação
do capital, e, em consequência, foi alterado o artigo 3.º do respec-
tivo contrato, o qual ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, subscrito e realizado em dinheiro, é de 5000 euros,
distribuído por duas quotas do valor nominal de 2500 euros cada,
uma de cada um dos sócios Isabel Maria Castro Oliveira e João
Agostinho Ribeiro de Carvalho.

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

Está conforme o original.

22 de Março de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000080997

CARLOSPORTS � ARTIGOS DE DESPORTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 3771/970918; identificação de pessoa colectiva n.º 503968510;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 18/011228.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 500 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado em di-
nheiro, por todos os sócios na proporção das suas quotas, com
redenominação do capital, e, em consequência, foi alterado o ar-
tigo 4.º do respectivo contrato, o qual ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, representado por três quotas: uma de 4654,78 euros, perten-
cente ao sócio Calos Alberto Carneiro de Oliveira, e duas iguais de
172,61 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Manuel Go-
mes de Oliveira e Maria da Glória Alves Carneiro, respectivamente.

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

Está conforme o original.

22 de Março de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000080995

MD 3 � METALÚRGICA DECORATIVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 3242/950614; identificação de pessoa colectiva n.º 503446289;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 16/011228.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 500 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado em di-
nheiro, por ambos os sócios e em partes iguais, com redenominação
do capital, e, em consequência, foi alterado o artigo 3.º do respec-
tivo contrato, o qual ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e está dividido em duas quotas iguais de 2500 euros, perten-
centes cada uma delas a cada um dos sócios Manuel José Alves de
Almeida e Maria de La Salete Dias Pereira.

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

Está conforme o original.

22 de Março de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000080992
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ALICE & ELIANE � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 2936/940210; identificação de pessoa colectiva n.º 503141070;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 31/011228.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 1 000 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado em
dinheiro, por ambas as sócias e em partes iguais, com redenominação
do capital, e, em consequência, foi alterado o artigo 3.º do respec-
tivo contrato, o qual ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, representado por duas quotas iguais no valor nominal de 2500
euros cada, pertencentes à sócia Maria Alice dos Santos Faria e outra
à sócia Eliane Yvette de Faria.

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

Está conforme o original.

22 de Março de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000080990

MÓVEIS BARBOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 2551/900405; identificação de pessoa colectiva n.º 502419792;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 114/011228.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 400 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado em di-
nheiro, pelos sócios na proporção das suas quotas, com redeno-
minação do capital, e, em consequência, foi alterado o artigo 3.º do
respectivo contrato, o qual ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, representado por duas quotas iguais de 2500 euros, uma de
cada sócio Joaquim Fernando Soares Barbosa e António Soares Bar-
bosa.

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

Está conforme o original.

25 de Março de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000080930

REGUENTEX � CONFECÇÕES TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 4104/980918; identificação de pessoa colectiva n.º 504238035;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 116/011228.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 1 000 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado em
dinheiro, pelos sócios na proporção das suas quotas, com redeno-
minação do capital, e, em consequência, foi alterado o artigo 3.º do
respectivo contrato, o qual ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, representado por duas quotas: uma do valor nominal de 4500
euros da sócia Ernestina Celeste Araújo Ferreira, e outra de 500 euros
do sócio Carlos José Araújo Ferreira Carvalho.

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

Está conforme o original.

25 de Março de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000080928

MICROTIRSO � INFORMÁTICA E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 2880/931202; identificação de pessoa colectiva n.º 503106640;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 121/011228.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 900 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado em di-
nheiro, por ambos os sócios e em partes iguais, com redenominação
do capital, e, em consequência, foi alterado o artigo 3.º do respec-
tivo contrato, o qual ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais de 2500 euros, uma de
cada um dos sócios Bernardino Paulo Andrade Fonseca e José Ma-
nuel da Costa Machado.

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res de capital até ao montante global de 19 951,92 euros.

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

Está conforme o original.

25 de Março de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000080923

ARTUR VÍTOR, EIRL

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula n.º 10/
970114; identificação de pessoa colectiva n.º 817803700; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 124/011228.

Certifico que, em relação ao estabelecimento individual em epí-
grafe, aumentou o capital de 400 000$ para 1 002 410$, subscrito
e realizado em dinheiro, com redenominação do capital, e, em con-
sequência, foi alterado o artigo 3.º do respectivo contrato, o qual
ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital do estabelecimento, integralmente realizado em di-
nheiro, é de 5000 euros.

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

Está conforme o original.

25 de Março de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000080921

AVEFONE � EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 3443/960510; identificação de pessoa colectiva n.º 503649937;
inscrição n.º 6; números e data das apresentações: 284 e
2857011228.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 1 000 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado em
dinheiro, por ambos os sócios e em partes iguais, com redenominação
do capital, e, em consequência, foi alterado o artigo 4.º do respec-
tivo contrato, o qual ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, representado por duas quotas iguais de 2500 euros, uma de
cada sócio Valdemar Daniel Alves Pinheiro da Silva e Anabela Car-
neiro Fontes.

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

Está conforme o original.

25 de Março de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000080919
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IMMOBILE, CONSULTADORIA IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 4420/991104; identificação de pessoa colectiva n.º 504574175;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 221/011228.

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 10 de Outubro de 2001.

Está conforme o original.

25 de Março de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000080914

1995 � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 4067/980729; identificação de pessoa colectiva n.º 503495409;
averbamento n.º 1 à inscrição E-2 e inscrição n.º 12; números e
data das apresentações: 49 e 50/011228.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, mudou a sede
para a Rua da Moagem, Argemil, freguesia de Santo Tirso, e aumen-
tou o capital de 900 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado
em dinheiro, por ambos os sócios na proporção das suas quotas, com
redenominação do capital, e, em consequência, foi alterado o ar-
tigo 4.º do respectivo contrato, o qual ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e está dividido em quatro quotas: duas quotas dos valores no-
minais, respectivamente, de 1666,66 euros e 833,34 euros, perten-
centes a Pedro Manuel de Castro Pinto Félix, e duas quotas dos valores
nominais, respectivamente, de 1666,66 euros e 833,34 euros, per-
tencentes a Adalberto Rui de Castro Pinto Félix.

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

Está conforme o original.

22 de Março de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000080912

INOXAVE � METALÚRGICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 3653/970311; identificação de pessoa colectiva n.º 503844918;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6; número e data da apresenta-
ção: 14/011210.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, mudou a sede
para a Rua das Novas Empresas, 250, freguesia de Santiago do Bou-
gado, Trofa.

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

Está conforme o original.

22 de Março de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000080909

MAISFONE � SISTEMAS TELEFÓNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 4112/980929; identificação de pessoa colectiva n.º 504258710;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 134/020328.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 400 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado em di-
nheiro, pelos sócios na proporção das suas quotas, com redeno-
minação do capital, e, em consequência, foi alterado o artigo 3.º do
respectivo contrato, o qual ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, dividido em duas quotas, sendo: uma no valor nominal de 4000

euros, pertencendo ao sócio Paulo Manuel da Silva Araújo, e outra
quota no valor nominal de 1000 euros, pertencente à sócia Maria
da Conceição Lopes da Silva.

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

Está conforme o original.

14 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000081517

CRITIFE, CRIAÇÕES TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 4063(980720; identificação de pessoa colectiva n.º 504197460;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 133/020328.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 1 000 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado em
dinheiro, por ambos os sócios e em partes iguais, com redenominação
do capital, e, em consequência, foi alterado o artigo 3.º do respec-
tivo contrato, o qual ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, representado por duas quotas iguais de 2500 euros, perten-
cente uma a cada um dos sócios José Fernandes Cruz Azevedo e Carla
Maria Quelhas da Costa.

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

Está conforme o original.

14 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000081516

CÂNDIDO DIAS DA COSTA CAMPOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 339/710126; identificação de pessoa colectiva n.º 500326509;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 3/020328.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 400 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado em di-
nheiro, pelos sócios na proporção das suas quotas, com redeno-
minação do capital, e, em consequência, foi alterado o artigo 3.º do
respectivo contrato, o qual ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, representado por duas quotas iguais do valor nominal de 2500
euros cada uma, pertencentes em comum e na proporção de 5/8 avos
indivisos para a sócia Maria Fernanda Alves, e 3/72 avos indivisos
para cada um dos sócios Maria da Conceição Alves da Costa Cam-
pos, Francisco Fernando Alves da Costa Campos, Inês Maria Alves
da Costa Campos Marques, Ana Maria Alves da Costa Campos, Maria
Augusta Alves da Costa Campos, António Augusto Alves da Costa
Campos, Jorge Crispim Alves da Costa Campos, Paulo Cândido Al-
ves da Costa Campos e Carla Patrícia Alves da Costa Campos.

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

Está conforme o original.

14 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000081515

ERVORENSE � IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 4048/980709; identificação de pessoa colectiva n.º 504197754;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 44/020328.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 5 000 000$ para 10 024 100$, subscrito e realizado em
dinheiro, com redenominação do capital, e, em consequência, foi
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alterado o artigo 5.º do respectivo contrato, o qual ficou com a
redacção seguinte:

ARTIGO 5.º

O capital social, totalmente subscrito em dinheiro, é de 50 000
euros, representado por 5000 acções com o valor nominal de 10
euros cada uma, encontrando-se realizada a totalidade do capital social.

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

Está conforme o original.

14 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000081514

SERRALHARIA CENTRAL RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 1166/820609; identificação de pessoa colectiva n.º 501261249;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 25/020130.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, mudou a sede,
e aumentou o capital de 2 000 000$ para 2 004 820$, subscrito e
realizado por incorporação de reservas de reavaliação, pelos sócios
na proporção das suas quotas, com redenominação do capital, e, em
consequência, foram alterados o n.º 2 do artigo 1.º e artigo 3.º do
respectivo contrato, os quais ficaram com a redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

2 � Tem a sua sede na Rua Bouças de Meio, freguesia de
Alvarelhos, concelho da Trofa.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros
valores, é de 10 000 euros, representado por duas quotas iguais de
5000 euros, uma de cada sócio Dário Oliveira da Silva e José Gon-
çalves Maia.

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

Está conforme o original.

31 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000081513

ACADEMIA ATHENA � ACTIVIDADES FÍSICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 3526/960924; identificação de pessoa colectiva n.º 503726168;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 90/011228.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 500 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado por in-
corporação de prestações suplementares, pelos sócios e em partes
iguais, com redenominação do capital, e, em consequência, foi al-
terado o artigo 4.º do respectivo contrato, o qual ficou com a redac-
ção seguinte:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em presta-
ções suplementares e dinheiro, é de 5000 euros, distribuído por duas
quotas iguais no valor nominal de 2500 euros cada, uma de cada um
dos sócios Maria de Fátima Fernandes de Matos e Antónia Paula
Maia Fernandes.

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

Está conforme o original.

20 de Março de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000081508

TIRSOTEX � FÁBRICA DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 1833/880608; identificação de pessoa colectiva n.º 501993460;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 114/020328.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 1 000 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado em
dinheiro, pelos sócios na proporção das suas quotas, com redeno-
minação do capital, e, em consequência, foi alterado o artigo 3.º do
respectivo contrato, o qual ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, representado por cinco quotas, sendo: três no valor de 1250
euros, pertencentes ao sócio Thomas Peter Kroyer; uma outra no
valor de 750 euros do sócio Thomas Peter Kroyer, e uma quota no
valor nominal de 500 euros do sócio António Manuel Silva Pereira.

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

Está conforme o original.

14 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000081507

HIDROMOREIRA � TRATAMENTO DE ÁGUAS
E ESGOTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 2834/930901; identificação de pessoa colectiva n.º 503061468;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 115/020328.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 1 000 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado em
dinheiro, pelos sócios na proporção das suas quotas, com redeno-
minação do capital, e, em consequência, foi alterado o artigo 3.º do
respectivo contrato, o qual ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, representado por três quotas: uma no valor nominal de 3000
euros do sócio Joaquim da Silva Moreira, e duas outras no valor
nominal de 1000 euros cada, pertencendo cada uma delas aos sócios
Maria Inês Rodrigues Ferreira e Octávio Renato Moreira, respecti-
vamente.

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

Está conforme o original.

14 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000081506

PEREIRA & BRAVO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 2786/930528; identificação de pessoa colectiva n.º 503014567;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 102/020327.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 400 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado em di-
nheiro, por ambos os sócios na proporção das suas quotas, com rede-
nominação do capital, e, em consequência, foi alterado o artigo 3.º
do respectivo contrato, o qual ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente realização em dinheiro, é de 5000
euros, correspondente à soma de duas quotas de 2500 euros cada,
pertencentes a cada um dos sócios José António Monteiro Pereira e
Fernanda Maria Bravo da Silva Lopes.

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

Está conforme o original.

13 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000081504

CARPINTARIA COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 2516/920331; identificação de pessoa colectiva n.º 502734370;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 120/020327.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 1 000 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado em
dinheiro, por ambos os sócios na proporção das suas quotas, com
redenominação do capital, e, em consequência, foi alterado o ar-
tigo 3.º do respectivo contrato, o qual ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, dividido em três quotas: uma de
2500 euros, pertencente a Manuel dos Santos Costa, e duas de 1250
euros, pertencentes a Celeste da Costa Araújo e Manuel dos Santos
Costa.

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

Está conforme o original.

13 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000081503

ACAM � FÁBRICA DE ARTIGOS SANITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 3083/941024; identificação de pessoa colectiva n.º 503291013;
data de entrega do depósito: 30012002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta, os documentos respeitantes à prestação de contas do
ano de 1999.

Está conforme.

10 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000081500

ACAM � FÁBRICA DE ARTIGOS SANITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 3083/941024; identificação de pessoa colectiva n.º 503291013;
data de entrega do depósito: 30012002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta, os documentos respeitantes à prestação de contas do
ano de 2000.

Está conforme.

10 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000081501

FERNANDO GONÇALVES � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 4205/990121;identificação de pessoa colectiva n.º 504459040;
data de entrega do depósito: 30012002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta, os documentos respeitantes à prestação de contas do
ano de 1999.

Está conforme.

10 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000081499

FERNANDO GONÇALVES � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 4205/990121;identificação de pessoa colectiva n.º 504459040;
data de entrega do depósito: 30012002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta, os documentos respeitantes à prestação de contas do
ano de 2000.

Está conforme.

10 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000081498

SERRALHARIA DO CORONADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 4472/000113; identificação de pessoa colectiva n.º 504764349;
averbamento n.º1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 5/020524.

Certifico que, a sociedade em epígrafe, mudou a sede para a Rua
do Comendador José Ferreira Tedim, 230, freguesia de São Mamede
do Coronado, Trofa.

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

Está conforme o original.

28 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000080851

PLANO VERDE � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 5656/020523; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
20/020523.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

CAPÍTULO I

Tipo, denominação, objecto, sede e formas de representação

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Plano Verde � Sociedade Imobi-
liária, S. A., e tem a sua sede no lugar da Vinha, freguesia de Burgães,
concelho de Santo Tirso.

2 � O administrador único da sociedade poderá, livremente, des-
locar a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho li-
mítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a compra e venda de prédios para
revenda.

ARTIGO 3.º

Por deliberação do administrador único, a sociedade pode, livre-
mente, associar-se a quaisquer pessoas singulares ou colectivas ou a
agrupamentos complementares de empresas ou entidades de natu-
reza semelhante, participar na sua constituição, administração e fis-
calização, bem como, livremente, adquirir participações como sócia
ou accionista, em sociedades de responsabilidade limitada, qualquer
que seja o seu objecto, em sociedades reguladas por leis especiais e
em agrupamentos complementares de empresas.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de 51 000 euros e encontra-se represen-
tado por 10 200 acções do valor nominal de 5 euros cada uma, po-
dendo haver títulos de 1, 10, 50, 100, 500 e 1000 acções.

2 � Os títulos são assinados por um administrador, podendo a
assinatura ser de chancela pelo mesmo autorizada.

3 � Fica, desde já, autorizada a emissão de acções escriturais ou
a conversão de acções tituladas em escriturais, nos termos da legis-
lação aplicável, mediante prévia deliberação da assembleia geral.

4 � Os accionistas têm direito de preferência na subscrição do
aumento de capital na proporção das acções de que forem titulares.

5 � Se algum dos accionistas não quiser subscrever todas ou parte
das referidas acções a que tem direito, nem exercer o respectivo
direito de preferência, serão as acções não subscritas distribuídas pelos
demais accionistas que, na assembleia geral deliberativa, tenham
declarado subscrever tais acções, na proporção referida no número
anterior.

6 � As acções serão nominativas podendo ser convertidas ao
portador quando o capital integralmente liberado.

7 � O capital foi realizado em dinheiro, quanto, a 30 % devendo
a restante parte ser realizada no prazo de um ano.
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ARTIGO 5.º

1 � Por deliberação do administrador único e respeitando as im-
posições legais, podem ser adquiridas para a sociedade acções e obri-
gações próprias.

2 � O administrador único pode realizar com aquelas acções e
obrigações próprias as operações que se lhe afigurem úteis aos inte-
resses sociais.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade, por simples deliberação do administrador único,
poderá emitir obrigações ou quaisquer outros títulos de dívida, sob
qualquer das modalidades permitidas por lei.

2 � Os títulos são assinados nas condições previstas no n.º 2 do
artigo 4.º

3 � Na subscrição de quaisquer obrigações ou de quaisquer outros
títulos de dívida e salvo deliberação diversa, os accionistas terão o
direito de preferência exercer, nos termos dos n.os 4 e 5 do artigo 4.º

ARTIGO 7.º

1 � Mediante deliberação da assembleia geral poderão ser amor-
tizadas acções, nos seguintes casos:

a) Havendo acordo com o respectivo titular, quer quanto ao va-
lor, quer quanto à época de reembolso;

b) Havendo penhora, arresto, arrolamento ou envolvimento em
qualquer providência judicial ou administrativa que possa implicar
ulterior transmissão da respectiva titularidade das acções;

c) Sendo adjudicados os títulos ao cônjuge do titular, por virtude
da partilha decorrente da separação judicial de bens, divórcio ou
separação judicial de pessoas e bens.

2 � Nas situações previstas nas alíneas b) e c) do número ante-
rior, a respectiva deliberação deverá ser tomada dentro do prazo de
um ano e o valor das acções amortizadas e o respectivo prazo serão
determinadas pela assembleia que deliberar a amortização, sem pre-
juízo do que for imperativamente fixado na lei.

ARTIGO 8.º

1 � Mediante prévia solicitação da administração, os accionistas
poderão efectuar prestações, em dinheiro, para além das entradas de
capital inicial.

2 � Estas prestações, em tudo que não for imperativamente dis-
posto de modo diverso, obedecerão a um regime idêntico ao das
prestações suplementares previstas na lei para as sociedades por
quotas.

3 � Estas prestações têm como limite máximo total 100 vezes
o valor do capital social.

CAPÍTULO III

Dos órgãos sociais

SECÇÃO I

Assembleia geral, mesa, composição e deliberações
dos accionistas

ARTIGO 9.º

A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e um
secretário, eleitos pela assembleia geral de entre os accionistas ou
outras pessoas, por um período de quatro anos.

ARTIGO 10.º

1 � A assembleia geral é constituída pela totalidade dos accionistas,
podendo nela votar todos os accionistas portadores de acções com di-
reito a voto, correspondendo um voto a cada grupo de 100 acções.

2 � As deliberações serão tomadas por maioria simples de votos,
sempre que a lei ou o contrato não exijam uma maioria qualificada.

ARTIGO 11.º

1 � Em primeira convocação a assembleia geral só poderá funcio-
nar e deliberar desde que nela compareçam ou estejam presentes ac-
cionistas que tenham, pelo menos, 75 % do capital social.

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

3 � A deliberação que importe alteração do contrato de socie-
dade, a fusão, cisão, transformação ou a dissolução da sociedade e a
de amortização de acções terá que ser aprovada pelos accionistas
que representem uma maioria de 75 % dos votos emitidos.

SECÇÃO II

Administrador único

ARTIGO 12.º

1 � A administração da sociedade será exercida por um adminis-
trador único, que pode não ser accionista e que pode ser dispensado
de prestar caução por deliberação da assembleia geral que o eleger,
por um período de quatro anos.

2 � O administrador único será eleito pela maioria dos votos que
representem, no mínimo, dois terços do capital social.

ARTIGO 13.º

1 � O administrador único é o órgão superior de gestão da socie-
dade, competindo-lhe, designadamente:

a) A aquisição, alienação, locação e oneração de bens imóveis,
estabelecimentos comerciais, participações sociais e veículos auto-
móveis;

b) A celebração de contratos de financiamento e de empréstimo,
incluindo os de médio e longo prazo, internos e externos.

2 � Mediante deliberação, poderá ainda o administrador único
encarregar uma ou mais pessoas, em nome e por conta da sociedade,
como mandatários ou procuradores, de praticar certos actos de ges-
tão e de representar a sociedade em juízo e junto das diversas repar-
tições públicas, conferindo-lhe, para tanto, o respectivo mandato
em forma legal.

ARTIGO 14.º

1 � Sem prejuízo do preceituado no número seguinte, a socie-
dade fica obrigada em todos os actos e contratos:

a) Pela intervenção do administrador único;
b) Mediante a intervenção de um mandatário a quem, de acordo

com o n.º 2 do artigo anterior, tenham sido outorgados poderes para
o efeito.

SECÇÃO III

Fiscal único

ARTIGO 15.º

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único e a um
suplente, eleitos por um período de quatro anos e escolhidos de entre
os revisores de contas ou sociedades de revisores oficiais de contas.

CAPÍTULO IV

Aplicação de resultados

ARTIGO 16.º

1 � Os lucros líquidos apurados em cada exercício, deduzidos da
percentagem que, dentro dos limites fixados por lei, for deliberada
para a constituição da reserva legal, terão a aplicação que a assem-
bleia geral determinar, ou que a mesma fique vinculada à quota-parte
da distribuição obrigatória dos lucros, sempre que a deliberação seja
tomada com os votos favoráveis de accionistas que representem dois
terços do capital social.

2 � O administrador único pode autorizar que, no decurso de um
exercício, sejam feitos aos accionistas adiantamentos sobre lucros,
observadas que sejam as reservas legais.

CAPÍTULO V

Disposições finais e transitórias

ARTIGO 17.º

1 � No caso de dissolução, será liquidatário o administrador único
que, ao tempo, estiver em exercício.

2 � Havendo escusa por parte de todos os liquidatários tomada
na assembleia geral que deliberar a dissolução, a mesma designará
uma comissão liquidatária e fixará um prazo para o efeito.

ARTIGO 18.º

Para o quadriénio de 2001-2004, ficam desde já nomeados os
seguintes membros dos órgãos sociais:

Mesa da assembleia geral: presidente � Helena Maria Martins Lobo
Araújo Correia; secretário � António Alberto Pinto de Araújo.
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Administrador único: Maria Luísa Almeida Garrett da Costa Reis
Pinto de Araújo.

§ único. O administrador único ora eleito, fica dispensado de prestar
caução.

Fiscal único � Ledo, Morgado & Associados, Sociedade de Revi-
sores Oficiais de Contas, com sede na Praça do Bom Sucesso, 61,
13.º, da cidade do Porto, representada pelo Dr. Fernando Manuel de
Sousa Pires de Matos, revisor oficial de contas n.º 757, residente na
Rua do Crasto, 208, rés-do-chão, direito, da cidade do Porto; su-
plente � Dr. Jorge Manuel Felizes Morgado, revisor oficial de con-
tas n.º 775, residente na Praça do Bom Sucesso, 61, 13.º, da cidade
do Porto.

Está conforme o original.

20 de Maio de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Carneiro Ferreira de Carvalho. 1000080853

SERRALHARIA DO CORONADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 4472/000113; identificação de pessoa colectiva n.º 504764349;
data de entrega do depósito: 24012002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta, os documentos respeitantes à prestação de contas do
ano de 2001.

Está conforme.

28 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000080852

SELECTO � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 2044/891117; identificação de pessoa colectiva n.º 502269812;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 40/020326.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital com 1 600 000$, em dinheiro, apenas pelo sócio Albertino
Ribeiro, pelo que passa para 2 000 000$, e, em consequência, foram
alterados os artigos 3.º, eliminando o seu § único e o 4.º do respec-
tivo contrato, os quais ficaram com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
2 000 000$, representado por duas quotas: uma do valor nominal de
300 000$, pertencente à sócia Ana Maria Soares da Silva Ribeiro, e
outra do valor nominal de 1 700 000$, pertencente ao sócio
Albertino Ribeiro.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada ou
não, conforme for deliberado em assembleia geral, incumbe a ambos
os sócios, que desde ficam nomeados gerentes, bastando a assinatura
de um gerente para obrigar a sociedade em todos os seus actos e
contratos.

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

Está conforme o original.

28 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000080857

CONCEITEX � CONFECÇÕES TÊXTEIS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 5658/020523; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
18/020523.

Certifico que Maria da Conceição de Sousa Carneiro Araújo, cons-
tituiu a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato cons-
tante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a denominação de CONCEITEX � Confec-
ções Têxteis, Unipessoal, L.da

2.º

1 � Tem a sua sede na Rua de Aldeia Nova, 94, freguesia de San-
tiago do Bougado, concelho da Trofa.

2 � Por simples deliberação, a gerência poderá deslocar a sua sede
para dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, bem
como abrir filiais ou sucursais.

3.º

A sociedade tem por objecto o comércio e indústria de têxteis e
vestuário.

4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros, repre-
sentado por uma quota de igual valor nominal, pertencente à sócia
Maria da Conceição de Sousa Carneiro Araújo.

5.º

A sócia poderá decidir efectuar prestações suplementares até ao
décuplo do capital social,

6.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada
ou não, será nomeada em assembleia geral; porém, fica desde já
designada gerente a actual sócia.

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

Está conforme o original.

20 de Maio de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Carneiro Ferreira de Carvalho. 1000080863

AGOSTINHO & FILIPE COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 5657/020523; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
02/020523.

Certifico que entre Agostinho de Sousa Costa e Filipe Emanuel
Barbosa da Costa, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Agostinho & Filipe Costa,
L.da

ARTIGO 2.º

A sua sede estabelece-se na Rua do Casal, 806, freguesia de São
Mamede do Coronado, concelho da Trofa.

ARTIGO 3.º

O seu objecto consiste na actividade de carpintaria, montagem de
trabalhos de carpintaria e de caixilharia.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, dividido em duas quotas do valor nominal de 2500 euros cada
uma, pertencentes uma a cada um dos sócios Agostinho de Sousa
Costa e Filipe Emanuel Barbosa da Costa.

ARTIGO 5.º

A divisão e cessão de quotas entre sócios é livremente permitida;
porém, quando a favor de estranhos, depende do consentimento da
sociedade e dos sócios não cedentes, a quem é reservado o direito de
preferência.

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme venha a
ser deliberado em assembleia geral, fica a cargo dos sócios Agosti-
nho de Sousa Costa e de Filipe Emanuel Barbosa da Costa, que desde
já ficam nomeados gerentes.

§ único. Para validamente representar e obrigar a sociedade em
todos os actos e contratos sociais, ainda que para movimentar con-
tas bancárias, são necessárias as assinaturas conjuntas de dois geren-
tes.
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ARTIGO 7.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas regis-
tadas dirigidas aos sócios, com a antecedência mínima de 20 dias,
quando por lei não sejam exigidas outras formalidades.

Está conforme o original.

20 de Maio de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Carneiro Ferreira de Carvalho. 1000080865

FINTA � EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 5543/020225; identificação de pessoa colectiva n.º 502682434;
data de entrega do depósito: 020225.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta, os documentos respeitantes à prestação de contas do
ano de 2000.

Está conforme.

8 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia Mon-
teiro Gouveia. 1000080867

FINTA � EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 5543/020225; identificação de pessoa colectiva n.º 502682434;
inscrição n.º 20; número e data da apresentação: 25/020225.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado o
n.º 1 do artigo 1.º do respectivo contrato, o qual ficou com a redac-
ção seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de FINTA � Equipamen-
tos Industriais, L.da, e tem a sua sede sita à Rua de Timor, Abelheira,
freguesia de São Martinho do Bougado, concelho da Trofa.

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

Está conforme o original.

8 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia Mon-
teiro Gouveia. 1000080870

ARMÉNIO & FERREIRA � CARPINTARIA
DE SÃO ROMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 4110/980924; identificação de pessoa colectiva n.º 504258656;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 26/020401.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 400 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado em di-
nheiro, por ambos os sócios e em partes iguais, com redenominação
do capital, e, em consequência, foi alterado o artigo 3.º do respec-
tivo contrato, o qual ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000,
e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros, perten-
cendo uma a cada um dos sócios Arménio Maia da Costa e António
Manuel Leão Ferreira.

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

Está conforme o original.

22 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000080872

EURICO FERREIRA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 1339/840905; identificação de pessoa colectiva n.º 501455795;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 24/020517.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 750 000 euros para 1 200 000 euros, subscrito e realizado
em dinheiro, através de emissão de novas acções ordinárias ao por-
tador, e, em consequência, foram alterados os artigos 5.º 8.º e 10.º
do respectivo contrato, os quais ficaram com a redacção seguinte:

ARTIGO 5.º

O capital social, totalmente subscrito e realizado é de 1 200 000
euros, representado por 1 200 000 acções com o valor nominal de
1 euro cada uma, encontrando-se realizado a totalidade do capital
social.

ARTIGO 8.º

A gestão e representação da sociedade será exercida por um con-
selho de administração composto por cinco membros, dos quais um
será o presidente e os restantes os vogais, sendo o mandato de qua-
tro anos.

ARTIGO 10.º

A sociedade obriga-se validamente pela assinatura do presidente
do conselho de administração, ou pela assinatura conjunta de dois
dos restantes administradores, mas conjugadas do seguinte modo: as
assinaturas dos administradores Paulo Jorge Ferreira de Sousa ou Olga
Maria de Sousa Ferreira, conjuntamente com a assinatura de um dos
administradores Paulo João Reis Ferreira ou Áurea Maria de Sousa
Ferreira.

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

Está conforme o original.

21 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000080874

EXTRA � CONSTRUÇÕES INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 4195/990108; identificação de pessoa colectiva n.º 500230447;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 12/020520.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 5 000 000$ para 10 024 100$, subscrito e realizado em
dinheiro, com redenominação do capital, e, em consequência, foi
alterado o artigo 6.º do respectivo contrato, o qual ficou com a
redacção seguinte:

ARTIGO 6.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 50 000 euros, representado por 5000 acções do valor
nominal de 10 euros cada uma, ao portador.

2 � Poderão ser emitidos títulos de 1, 10, 50, 100 e 1000 ac-
ções.

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

Está conforme o original.

8 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia Mon-
teiro Gouveia. 1000080876

JOAQUIM COSTA SILVA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 5599/020326; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
82/020326.

Certifico que entre Joaquim Costa da Silva, Hugo Filipe Moreira
da Costa e Carla Maria Moreira da Costa, foi constituída a sociedade
em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos se-
guintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Joaquim Costa Silva & Filhos, L.da

2.º

1 � Tem a sua sede na Rua da Paz, 11, freguesia de São Cristó-
vão do Muro, concelho da Trofa.
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2 � Por simples deliberação, a gerência poderá deslocar a sua sede
para dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, bem
como abrir filiais ou sucursais.

3.º

O objecto social consiste na execução de trabalhos de pichelaria para
a construção civil. Comércio de materiais e equipamentos de pichelaria
e da construção civil.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, representado por três quotas: uma de 3000 euros, pertencente
ao sócio Joaquim Costa da Silva, e duas de 1000 euros, pertencentes
uma a cada um dos sócios Hugo Filipe Moreira da Costa e Carla Maria
Moreira da Costa.

5.º

A cessão de quotas é livre entre os sócios, dependendo do con-
sentimento da sociedade, quando feita a estranhos.

6.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada
ou não, compete aos gerentes a nomear em assembleia geral.

2 � Fica desde já designado gerente o sócio Joaquim Costa da Silva.
3 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos

é suficiente a assinatura de um gerente.

Está conforme o original.

10 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000080888

MEGACAL � DECORAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS
COMERCIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 4760/010126; identificação de pessoa colectiva n.º 505240459;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 20/020405.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, procedeu à
alteração parcial do contrato, quanto aos artigos 1.º e 3.º, os quais
passaram a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de MEGACAL � Decoração
de Estabelecimentos Comerciais, L.da

ARTIGO 3.º

O objecto social consiste na actividade de decoração de estabele-
cimentos comerciais.

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

Está conforme o original.

14 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000080894

SOCIEDADE AGRÍCOLA DA MAGANHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 4372/990915; identificação de pessoa colectiva n.º 504649744;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 77/020328.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 1 000 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado em
dinheiro, pelos sócios na proporção das suas quotas, com redeno-
minação do capital, e, em consequência, foi alterado o artigo 3.º do
respectivo contrato, o qual ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, representado por uma quota igual de 1250 euros, uma de cada
sócio Félix de Azevedo Moreira, Maria Luísa Oliveira Torres, Vasco
Renato Torres Moreira e Filipa da Conceição Sá Torres Moreira.

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

Está conforme o original.

14 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000080897

FERJEANS � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 3492/960731; identificação de pessoa colectiva n.º 503685178;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 4/011228.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 400 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado por in-
corporação de prestações suplementares, por ambos os sócios e em
partes iguais, com redenominação do capital, e, em consequência,
foi alterado o artigo 3.º do respectivo contrato, o qual ficou 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 iguais com o valor nomi-
nal de 2500 euros, uma a cada um dos sócios Fernando Jorge da Silva
Santos e Sérgio Miguel da Silva Santos.

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

Está conforme o original.

14 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000080899

AZEVEDO & MARQUES � PINTURAS INDUSTRIAIS
E LACAGENS DE METAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 3711/970526; identificação de pessoa colectiva n.º 503881252;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 11/020412.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
capital de 400 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado em di-
nheiro, por ambos os sócios na proporção das suas quotas, com
redenominação do capital, e, em consequência, foi alterado o ar-
tigo 3.º do respectivo contrato, o qual ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, dividido em duas quotas: uma de
4500 euros, pertencente a Maria Emília Ribeiro Marques, e outra de
500 euros, pertencente a Pedro Simão Marques Azevedo.

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

Está conforme o original.

14 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000080903

PINTURAS MARQUES SOARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 3161/950217; identificação de pessoa colectiva n.º 503368601;
averbamentos n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e
data das apresentações: 4 e 5/020509.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
cessação de funções de gerente de Armindo Maia Soares, por renún-
cia, em 3 de Abril de 2002, e procedeu à alteração parcial do con-
trato, quanto ao n.º l do artigo 2.º, o artigo 4.º e n.º 2 do artigo 7.º,
os quais passaram a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 2.º

1 � A sua sede é na Rua de Luís de Camões, 183, São Mamede do
Coronado, Trofa.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e
encontra-se dividido em duas quotas iguais do valor nominal de 2500
euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Leonel da Silva Mar-
ques e Sandro Renato Maia Marques.

ARTIGO 7.º

2 � A gerência fica afecta aos sócios Leonel da Silva Marques e
Sandro Renato Maia Marques, este agora nomeado gerente.
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O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

14 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000080910

MIGUEL AUGUSTO DE SÁ BORGES GONÇALVES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 5641/020510; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
1/020510.

Certifico que Miguel Augusto de Sá Borges Gonçalves, constituiu
a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Miguel Augusto de Sá Borges
Gonçalves, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua de Fontes Pe-
reira de Melo, 183, freguesia de Santiago do Bougado, concelho da
Trofa.

2 � A gerência poderá, livremente, deslocar a sede social dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar
sucursais, filiais ou outra forma de representação, em qualquer local
do território nacional.

2.º

A sociedade tem por objecto a agência no comércio por grosso de
automóveis; agência de publicidade.

3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e está representado por uma só quota do mesmo valor
nominal, pertencente ao seu único sócio.

2 � Por decisão do sócio único, poderão ser-lhe exigidas presta-
ções suplementares de capital até ao montante global de 250 000
euros.

4.º

1 � A administração e representação da sociedade, pertence ao
sócio único Miguel Augusto de Sá Borges Gonçalves, que desde já
fica nomeado único gerente, com ou sem remuneração, conforme
vier a ser por ele decidido.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
é suficiente a intervenção do gerente único.

3 � Fica proibido o gerente obrigar a sociedade em actos estra-
nhos aos negócios sociais, designadamente em abonações, fianças e
letras de favor.

5.º

O sócio único está autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, que devem servir a prossecução do objecto social.

6.º

A sociedade poderá adquirir participações em sociedades com ob-
jecto igual ou diferente do seu, em sociedade reguladas por lei espe-
cial e em agrupamentos complementares de empresas.

Está conforme o original.

20 de Maio de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Carneiro Ferreira de Carvalho. 1000080915

AMÂNDIO LIMA MAIA & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 5160/010925; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
13/010925.

Certifico que entre Amândio Lima Maia e Fernando de Lima
Gonçalves Maia, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Amândio Lima Maia & Irmão, L.da

2.º

1 � Tem a sua sede na Rua de Almeida Garrett, 187, freguesia de
Guidões, concelho da Trofa.

2 � Por simples deliberação, a gerência poderá deslocar a sua sede
para dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.

3.º

A sociedade tem por objecto o revestimento de pavimentos e
paredes em todos os materiais (alcatifas, mosaicos, azulejos, már-
mores, linóleo, papel de parede, granito, ardósia, cortiça, parquet e
outros revestimentos do chão em madeira, etc.)

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, representado por duas quotas iguais de 2500 euros, uma de
cada sócio.

5.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até 50 000 euros, por deliberação unânime dos sócios.

6.º

Qualquer cessão onerosa depende do consentimento, da sociedade,
atribuindo-se aos sócios não cedentes, o direito de preferência, a
exercer nos termos da assembleia geral.

7.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada
ou não, compete aos gerentes a nomear em assembleia geral.

2 � Ficam desde já designados gerentes os actuais sócios.
3 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos

é necessária a intervenção de dois gerentes.
4 � Ficam incluídos nos poderes de gerência:
a) A compra e venda de viaturas automóveis de e para a socie-

dade;
b) Celebração de contratos de leasing;
c) Tomar e dar de arrendamento bens imóveis.

Está conforme o original.

10 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000080918

COSTRUÇÕES ALBINO SILVA & RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 5159/010925; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
12/010925.

Certifico que entre Albino da Silva Ribeiro e Vítor Manuel Tei-
xeira Ribeiro, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Construções Albino Silva & Ribeiro,
L.da

2.º

1 � Tem a sua sede na Rua das Flores, 292, freguesia de
Alvarelhos, concelho da Trofa.

2 � Por simples deliberação, a gerência poderá deslocar a sua sede
para dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.

3.º

A sociedade tem por objecto a construção civil e obras públicas,
compra e venda de imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, representado por duas quotas iguais de 2500 euros, uma de
cada sócio.

5.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até 50 000 euros, por deliberação unânime dos sócios.
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6.º

Qualquer cessão onerosa depende do consentimento da sociedade,
atribuindo-se aos sócios não cedentes, o direito de preferência, a exer-
cer nos termos gerais.

7.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada
ou não, compete aos gerentes a nomear em assembleia geral.

2 � Ficam desde já designados gerentes os actuais sócios.
3 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos

é suficiente a intervenção de um gerente.
4 � Ficam incluídos nos poderes de gerência:
a) A compra e venda de viaturas automóveis de e para a socie-

dade;
b) Celebração de contratos de leasing;
c) Tomar e dar de arrendamento bens imóveis, bem como dar e

tomar de trespasse estabelecimentos comerciais de e para a socie-
dade.

Está conforme o original.

10 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000080919

SANTARÉM

ABRANTES

GLOBO & ANJOS � EXPLORAÇÃO DE COMÉRCIO
E JOGOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1190/
931130; identificação de pessoa colectiva n.º 503108871; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 22/011220.

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

Facto: alteração parcial do contrato.
Capital: 5000 euros.
Redenominação de 1 002 410$, após aumento de 2410$, reali-

zado em dinheiro e subscrito em partes iguais pelos sócios, e, em
consequência, alterado o artigo 3.º, o qual passa a ter a redacção
seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e é
formado por duas quotas iguais do valor nominal de 2500 euros cada
e pertence uma a cada um dos sócios Joaquim João dos Anjos da
Silva e Cláudia Alexandra Vaz Ruivo da Silva dos Anjos.

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

Está conforme o original.

20 de Maio de 2002. � O Conservador, Manuel Duarte dos Santos.
1000079411

GRANJA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 150/
571102; identificação de pessoa colectiva n.º 500465088; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 10/011220.

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

Facto: alteração parcial do contrato.
Capital: 25 000 euros.
Redenominação de 5 012 050$, após aumento de 12 050$, por

incorporação de reservas legais, distribuídas na proporção das quo-
tas, e, em consequência, alterado o artigo 4.º, o qual passa a ter a
redacção seguinte:

4.º

O capital social é de 25 000 euros, está integralmente subscrito e
realizado em dinheiro e nos bens e valores constantes da escrita
social, e corresponde à soma das seguintes quotas: uma do valor
nominal de 900 euros, uma do valor nominal de 100 euros e uma do
valor nominal de 9000 euros, pertencentes ao sócio António José
Garcia Estevam Granja; uma do valor nominal de 1000 euros, e uma
do valor nominal de 9000 euros, pertencentes à sócia Rosinda Ro-

drigues Bernardino Estevam Granja, e uma do valor nominal de 5000
euros, pertencente ao sócio Bruno Alexandre Bernardino Alves Fer-
reira.

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

Está conforme o original.

20 de Maio de 2002. � O Conservador, Manuel Duarte dos Santos.
1000079409

SOCIEDADE AGRÍCOLA DA RAMALHEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1210/
940323; identificação de pessoa colectiva n.º 503167517; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 41/011220.

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

Facto: alteração parcial do contrato.
Capital: 5000 euros.
Redenominação de 1 002 410$, após aumento de 2410$, reali-

zado em dinheiro e subscrito pelos sócios, sendo: 361$50 do 1.º;
241$ de cada um dos 2.º e 3.º; 219$31 de cada um dos 4.º a 6.º,
109$66 da 7.ª; 109$65 da 8.ª; 74$71 de cada um dos 9.º a 14.º, e
60$25 de cada um dos restantes, e, em consequência, alterado o ar-
tigo 3.º, o qual passa a ter a redacção seguinte:

3.º

O capital social é de 5000 euros, está integralmente subscrito e
realizado, em dinheiro, correspondendo à soma das seguintes quotas:
uma quota no valor de 750 euros, pertencente a Nuno Miguel Deli-
cado Moura Neves; duas quotas do valor nominal cada uma de 500,
euros, pertencentes às sócias Rita Maria Proença Lisboa Moura Neves
Tavares Falcão e Maria Inês Lisboa Moura Neves; três quotas do
valor nominal cada uma de 455 euros, pertencentes a cada um dos
sócios Carlos Alberto de Moura Neves Fernandes, Jorge Manuel de
Moura Neves Fernandes, Fernando Manuel Moura Neves de Almeida
Fernandes; duas quotas do valor nominal cada uma de 227,50 euros,
pertencentes às sócias Marta Lauret de Oliveira Fernandes e Vera
Lauret de Oliveira Fernandes; seis quotas do valor nominal cada uma
de 155 euros, pertencentes aos sócios Ana Cristina Neto de Almeida
Moura Neves, Maria Margarida Neto de Almeida Moura Neves Te-
les Varela, José Guilherme Neto de Almeida Moura Neves, Pedro
Gonçalo Moura Neves Vicente, Ana Margarida Moura Neves Vicente
e João Paulo Moura Neves Vicente; quatro quotas do valor nominal
cada uma de 125 euros, pertencentes aos sócios Maria Sofia
Moosmaier Cordeiro Moura Neves, Maria Madalena Moosmaier
Moura Neves de Matos Heitor, Miguel Moosmaier de Moura Neves
e Maria Filipa Moosmaier Moura Neves.

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

Está conforme o original.

20 de Maio de 2002. � O Conservador, Manuel Duarte dos Santos.
1000079404

CERVEJARIA, SNACK-BAR O GAVETO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1033/
910712; identificação de pessoa colectiva n.º 502588039; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 61/011220.

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

Facto: alteração parcial do contrato.
Capital: 100 000 euros.
Redenominação de 20 048 200$, após aumento de 48 200$, por

incorporação de reservas legais, distribuídas na proporção das res-
pectivas quotas, e, em consequência, alterado o artigo 3.º, o qual
passa a ter a redacção seguinte:

3.º

O capital social, integralmente subscrito em dinheiro e demais
valores constantes da escrita social, é de 100 000 euros, e corres-
ponde à soma de duas quotas iguais de 50 000 euros, uma de cada um
dos sócios.
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O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

20 de Maio de 2002. � O Conservador, Manuel Duarte dos Santos.
1000079559

TEGÁS � SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DE GÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 351/
690826; identificação de pessoa colectiva n.º 500281084; inscri-
ção n.º 13; número e data da apresentação: 11/011220.

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

Facto: alteração parcial do contrato.
Capital: 5000 euros.
Redenominação de 1 002 410$, após aumento de 2410$, por

incorporação de reservas livres, distribuídas na proporção das quo-
tas, e, em consequência, alterado o artigo 3.º, o qual passa a ter a
redacção seguinte:

3.º

O capital social integralmente realizado, é de 5000 euros e é for-
mado por duas quotas: uma do valor nominal 3750 euros, perten-
cente ao sócio Luís Filipe Frade da Silva Menaia, a outra quota do
valor nominal de 1250 euros, pertencente à sócia Natália de Jesus
Sérvulo Gonçalves Menaia.

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

Está conforme o original.

20 de Maio de 2002. � O Conservador, Manuel Duarte dos Santos.
1000079558

O MANJAR DA CHAMINÉ � RESTAURANTE E CAFÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1537/
981008; identificação de pessoa colectiva n.º 504261347; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 12/011220.

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

Facto: alteração parcial do contrato.
Capital: 5000 euros.
Redenominação de 1 002 410$, após aumento de 602 410$, rea-

lizado em dinheiro e subscrito pelos sócios em partes iguais, e, em
consequência, alterado o artigo 3.º, o qual passa a ter a redacção
seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e é
formado por duas quotas iguais do valor nominal de 2500 euros cada
e pertence uma a cada um dos sócios Jorge Manuel Esteves Canha e
Francisco Gil Dias Morgado.

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

Está conforme o original.

20 de Maio de 2002. � O Conservador, Manuel Duarte dos Santos.
1000079557

JOSÉ JOÃO SERRAS ESPADINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1197/
931231; identificação de pessoa colectiva n.º 503128635; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 13/011220.

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

Facto: alteração parcial do contrato.
Capital: 5000 euros.
Redenominação de 1 002 410$, após aumento de 602 410$, por

incorporação de reservas livres, distribuídas na proporção das quo-

tas, e, em consequência, alterado o artigo 3.º, o qual passa a ter a
redacção seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e é
formado por duas quotas iguais do valor nominal de 2500 euros cada
e pertencente uma a cada um dos sócios Nuno Miguel Chambel Es-
padinha e Carla Sofia Chambel Espadinha.

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

Está conforme o original.

20 de Maio de 2002. � O Conservador, Manuel Duarte dos Santos.
1000079555

R. P. J. � INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1621/
991209; identificação de pessoa colectiva n.º 504575643; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 15/011220.

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

Facto: alteração parcial do contrato.
Capital: 5178 euros.
Redenominação de 1 038 096$, após aumento de 96$, por incor-

poração de reservas livres, distribuídas na proporção das quotas, e,
em consequência, alterado o artigo 3.º, o qual passa a ter a redacção
seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5178 euros e é
formado por três quotas: uma quota do valor nominal de 1726 euros,
pertencente ao sócio Raul Maria Lopes; outra quota do valor nomi-
nal de 1726 euros, pertencente ao sócio João Rosa de Matos, e outra
quota do valor nominal de 1726 euros, pertencente ao sócio Pedro
Miguel Horta Lopes.

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

Está conforme o original.

20 de Maio de 2002. � O Conservador, Manuel Duarte dos Santos.
1000079553

ROSSIMED � CLÍNICA MÉDICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1319/
960202; identificação de pessoa colectiva n.º 503591181; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 16/011220.

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

Facto: alteração parcial do contrato.
Capital: 5000 euros,
Redenominação de 1 002 410$, após aumento de 602 410$, por

incorporação de reservas livres, distribuídas na proporção das quo-
tas, e, em consequência, alterado o artigo 3.º, o qual passa a ter a
redacção seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e é
formado por duas quotas iguais do valor nominal 2500 euros cada, e
pertencente uma quota a cada um dos sócios António Maria Rosa
Proa e Maria do Céu Guarita Pires Rosa Proa.

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

Está conforme o original.

20 de Maio de 2002. � O Conservador, Manuel Duarte dos Santos.
1000079550

SOCARBO � COMÉRCIO DE PRODUTOS FLORESTAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 931/
900308; identificação de pessoa colectiva n.º 502307749; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 18/011220.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Facto: alteração parcial do contrato.
Capital: 5000 euros,
Redenominação de 1 002 410$, após aumento de 602 410$, por

incorporação de reservas livres, distribuídas na proporção das quo-
tas, e, em consequência, alterados os artigos 3.º e 4.º, os quais pas-
sam a ter a redacção seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e é
formado por duas quotas iguais do valor nominal de 2500 euros cada
e pertence uma quota a cada um dos sócios José Manuel Moleiro dos
Santos e Anabela Pires Cardigos Moleiro dos Santos.

4.º

Por deliberação unânime do votos representativos de todo o ca-
pital social, poderão ser exigidas prestações suplementares até ao
montante global de 24 939,89 euros.

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

Está conforme o original.

20 de Maio de 2002. � O Conservador, Manuel Duarte dos Santos.
1000079548

CONSOLADO & ANÍBAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1154/
930329; identificação de pessoa colectiva n.º 502795628; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 20/011220.

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

Facto: alteração parcial do contrato.
Capital: 5000 euros,
Redenominação de 1 002 410$, após aumento de 502 410$, por

incorporação de reservas livres, distribuídas na proporção das quo-
tas, e, em consequência, alterado o artigo 3.º, o qual passa a ter a
redacção seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e é forma-
do por duas quotas: uma do valor nominal de 3500 euros, pertencente
ao sócio José Aníbal Pires Rodrigues, e a outra do valor nominal de
1500 euros, pertencente à sócia Maria Lurdes Cordeiro Consolado.

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

Está conforme o original.

20 de Maio de 2002. � O Conservador, Manuel Duarte dos Santos.
1000079546

A PETISQUEIRA DO PEGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1135/
930106; identificação de pessoa colectiva n.º 502920467; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 21/011220.

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

Facto: alteração parcial do contrato.
Capital: 5001 euros,
Redenominação de 1 002 609$, após aumento de 402 609$, por

incorporação de reservas livres, distribuídas na proporção das quo-
tas, e, em consequência, alterado o artigo 3.º, o qual passa a ter a
redacção seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5001 euros e é
formado por três quotas iguais do valor nominal de 1667 euros cada,
pertencente uma quota a cada uma das sócias Benvinda Lourenço
Gomes Fontinha Marcão, Narcisa Lourenço Gomes Mourisco e
Florinda José Lourenço Gil Felício.

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

Está conforme o original.

20 de Maio de 2002. � O Conservador, Manuel Duarte dos Santos.
1000079543

DANIEL MARTINS � CONSTRUÇÕES
E INVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1321/
960205; identificação de pessoa colectiva n.º 503591211; inscri-
ção n.º 4, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2, inscrição n.º 10 e
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 2; números e datas das apresen-
tações: 21, of. 23 e 26/020318 e of. 1/020320.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

1) Facto: aumento de capital.
Capital: 201 000 euros.
Redenominação de 40 296 882$, após aumento de 296 882$,

realizado em dinheiro e subscrito em partes iguais pelos sócios.
2) Facto: averbamento de cessação de funções de gerente de Da-

niel Esteves Martins.
Data: 18 de Dezembro de 2001.
Causa: renúncia.
3) Facto: alteração parcial do contrato:
Artigos alterados: 3.º e 4.º, os quais passam a ter a redacção se-

guinte:
3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro
e valores constantes da escrita social, é de 201 000 euros e resulta
da soma de três quotas, cada uma no valor de 67 000 euros, perten-
centes uma a cada sócio.

4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada ou
não, conforme for deliberado em assembleia geral e a sua represen-
tação em juízo e fora dele, activa e passivamente, pertence a todos
os sócios, desde já nomeados gerentes, sendo necessária a assinatura
de dois gerentes para obrigar a sociedade.

4) Facto: averbamento de cessação de funções de gerente, de Paula
Maria Barata de Lima Martins.

Data: 23 de Maio de 2001.
Causa: renúncia.

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

Está conforme o original.

20 de Maio de 2002. � O Conservador, Manuel Duarte dos Santos.
1000079541

CORUCHE

CORUNHEIRO � SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coruche. Matrícula n.º 684/
920825; identificação de pessoa colectiva n.º 502825669; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 27/261201.

Certifico que a sociedade em epígrafe, procedeu ao reforço do
capital com mais a quantia de 2410$, integralmente realizada em
dinheiro e subscrita pelos sócios, de onde resulta o montante de
1 002 410$, redenominação do capital para euros, e alteração par-
cial do pacto social, quanto ao artigo 3.º dos estatutos, onde se pas-
sa a dizer:

ARTIGO 3.º

Que o capital social, integralmente realizado em dinheiro é de 5000
euros e corresponde à soma de três quotas: uma de 2251 euros, per-
tencente a Roderick Anthony Reynolds; outra de 2250 euros, per-
tencente a Gustav Adrian Anthony Reynolds, e outra de 499 euros,
pertencente a Jerónimo Lucrécio.

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

Está conforme o original.

31 de Maio de 2002. � O Segundo-Ajudante, Inácio Paulino.
1000080067

BOICILHOS DO NASCENTE � AGRO-PECUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coruche. Matrícula n.º 567/
900208; identificação de pessoa colectiva n.º 502291010; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 39/281201.
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Certifico que a sociedade em epígrafe, procedeu ao reforço do
capital com mais a quantia de 202 410$, integralmente realizada em
dinheiro, subscrita pelos sócios do seguinte modo: Manuel de Jesus
Feijão Sombreireiro, com mais a quantia de 75 904$; Maria José
Vieira Raposo Feijão Sombreireiro, com mais a quantia de 75 904$,
e Cláudia Susana Raposo Feijão Sombreireiro, com mais a quantia de
50 602$, de onde resulta o montante de 1 002 410$, redenominação
do capital de escudos para euros, e alteração parcial do pacto social,
quanto ao artigo 3.º dos estatutos, onde se passa a dizer:

ARTIGO 3.º

Que o capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de três quotas do seguinte modo:
Manuel de Jesus Feijão Sombreireiro, uma de 1875 euros; de Maria
José Vieira Raposo Feijão Sombreireiro, uma quota de 1875 euros, e
Cláudia Susana Raposo Feijão Sombreireiro, uma de 1250 euros.

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

Está conforme o original.

28 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Fernanda
Frazão Pereira de Sousa. 1000080066

TEGAEL � TELECOMUNICAÇÕES, GÁS
E ELECTRICIDADE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Coruche. Matrícula n.º 411/
900223; identificação de pessoa colectiva n.º 501411178; da
apresentação: 020502.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados os documentos na respectiva pasta, referentes à prestação
de contas do exercício do ano de 2001.

29 de Maio de 2002. � O Segundo-Ajudante, Inácio Paulino.
1000080064

TEGAEL � TELECOMUNICAÇÕES, GÁS
E ELECTRICIDADE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Coruche. Matrícula n.º 411/
900223; identificação de pessoa colectiva n.º 501411178; inscri-
ções n.os 26 e 27; números e data das apresentações: 1 e 2/020502.

Certifico que, pela inscrição n.º 26, foram nomeados, para o con-
selho de administração, para o triénio de 2002-2004:

Presidente � Nuno Manuel Franco Ribeiro da Silva, casado; vo-
gais � Fernando Domingos Bajouco da Fonseca, casado, e Júlio Eurico
Morais Pereira, casado.

Mais certifico que, pela inscrição n.º 27, foi nomeado para o con-
selho de fiscalização, para o triénio de 2002-2004:

Fiscal único � Bernardo Muralha, Sociedade de Revisores Ofici-
ais de Contas, representada por António Bernardo, revisor oficial
de contas n.º 501; suplente � José António Rodrigues Pedro Mura-
lha, casado, revisor oficial de contas n.º 469.

Está conforme o original.

29 de Maio de 2002. � O Segundo-Ajudante, Inácio Paulino.
1000080063

TRANSPORSORRAIA � AUTO CORUCHENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coruche. Matrícula n.º 121/
950307; identificação de pessoa colectiva n.º 500287287; inscri-
ção n.º 11; número e data da apresentação: 4/040302.

Certifico que a sociedade em epígrafe, procedeu ao reforço do
capital com mais a quantia de 402 410$ (equivalente a 2007,21
euros), integralmente realizada em dinheiro e subscrita pelos sócios
na proporção das suas quotas, de onde resulta o montante de
1 002 410$, redenominação do capital para euros, e alteração parcial
do pacto social, quanto ao artigo 3.º dos estatutos, onde se passa a
dizer:

ARTIGO 3.º

Que 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, pertencendo uma a cada sócio.

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

Está conforme o original.

29 de Maio de 2002. � O Segundo-Ajudante, Inácio Paulino.
1000080061

APECOR � AGRO-PECUÁRIA DE CORUCHE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Coruche. Matrícula n.º 184/
900531; identificação de pessoa colectiva n.º 500315337; inscri-
ção n.º 13 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 13; números e data
das apresentações: 1 e 2/210302.

Certifico que a sociedade em epígrafe, procedeu ao reforço do
capital com mais a quantia de 24 100$, integralmente realizado em
dinheiro, por incorporação de reservas do sócio António José da
Veiga Teixeira, de onde resulta o montante de 10 024 410$, e alte-
ração parcial do pacto social, quanto ao artigo 4.º dos estatutos, em
consequência da redenominaçao do capital social em euros, onde se
passa a dizer:

ARTIGO 4.º

Que o capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros e encontra-se dividido em 1500 acções denominadas
de 1.ª série, e 8500 acções denominadas de 2.ª série, com o valor
nominal de 5 euros cada uma.

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

Está conforme o original.

17 de Maio de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Fernanda
Frazão Pereira de Sousa. 1000080060

CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E DE REABILITAÇÃO IDEAL
DE CORUCHE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coruche. Matrícula n.º 412/
971211; identificação de pessoa colectiva n.º 501358536; inscri-
ção n.º 12, averbamento n.º 1; à inscrição n.º 12; números e datas
das apresentações: 26/261201 e 10/260302.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, efectuou o
reforço do capital com mais a quantia de 587 410$, integralmente
realizado em dinheiro e subscrito pelos sócios, de onde resulta o
montante de 1 002 410$, redenominação do capital em euros, e al-
teração parcial do pacto social, quanto ao artigo 4.º dos estatutos,
onde se passa a dizer.

ARTIGO 4.º

Que o capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de cinco quotas: uma de 1807 euros,
pertencente a José Felismino Ferreira; uma de 482 euros, perten-
cente a José Miguel Ribeiro de Azevedo Coutinho; uma de 482 euros,
pertencente a Carlos Manuel de Almeida Príncipe Ceia; uma de 1625
euros, pertencente a António Luís Mendes Campos, e outra de 604
euros, pertencente a Eduardo José Amaral de Oliveira.

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

Está conforme o original.

20 de Maio de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Fernanda
Frazão Pereira de Sousa. 1000079967

CIMAS � TRANSPORTES, COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE MADEIRAS DO SORRAIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coruche. Matrícula n.º 836/
970226; identificação de pessoa colectiva n.º 503832065; data da
apresentação: 011213.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta própria, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício do ano de 2000.

Está conforme o original.

28 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fer-
reira de Carvalho. 1000079940
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CONSTRUÇÕES BAPTISTA & ÓRFÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coruche. Matrícula n.º 1139/
020423; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/230402.

Constituição de sociedade

No dia 20 de Março de 2002, no Cartório Notarial de Alpiarça,
perante mim, licenciada Bárbara Maria Gonzalez Esteves Coutinho
Lemos, respectiva notária, compareceram como outorgantes:

1.º António Manuel Baptista, contribuinte fiscal n.º 154099848,
casado com Natividade José Serrão Baptista sob o regime da comu-
nhão de adquiridos, natural da freguesia e concelho de Coruche, re-
sidente na Rua de Luís de Camões, 21, freguesia de São José da
Lamarosa, concelho de Coruche;

2.º Manuel Maria Fernandes Órfão, contribuinte fiscal
n.º 143310380, casado com Maria Antónia sob o regime da comu-
nhão de adquiridos, natural da referida freguesia de Coruche, resi-
dente na Rua de Coruche, 6, na mencionada freguesia de São José da
Lamarosa

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos seus bi-
lhetes de identidade, respectivamente, n.os 7113553, de 16 de Maio
de 2000, emitido pelos Serviços de Identificação Civil de Santarém,
e 6591623, de 11 de Novembro de 1991, emitido pelo Centro de
Identificação Civil e Criminal de Lisboa.

E por eles foi dito:
Que constituem entre si uma sociedade comercial por quotas, nos

termos das cláusulas constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

Denominação e sede

1 � A sociedade adopta a denominação de Construções Baptista
& Órfão, L.da, e tem a sua sede na Rua de Luís de Camões, 21, fre-
guesia de São José da Lamarosa, concelho de Coruche.

2 � A gerência poderá transferir a sede social para qualquer ou-
tra localidade dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe, bem como criar sucursais, agências, delegações ou outras for-
mas locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

Objecto social

1 � A sociedade tem por objecto o exercício da indústria de cons-
trução civil e compra e venda de imóveis para o mesmo fim, bem
como a execução de empreitadas de obras públicas.

2 � A sociedade está autorizada a adquirir, deter e alienar parti-
cipações no capital de quaisquer outras sociedades, bem como a par-
ticipar em agrupamentos complementares de empresas, com objecto
igual ou diverso do que a sociedade exercer

ARTIGO 3.º

Capital social e quotas

O capital social é de 5000 euros, integralmente subscrito e reali-
zado em dinheiro e corresponde á soma de duas quotas de igual va-
lor, sendo: uma quota de 2500 euros, pertencente a António Manu-
el Baptista, e outra quota de 2500 euros, pertencente a Manuel Maria
Fernandes Órfão.

ARTIGO 4.º

Prestações suplementares

1 � Poderão ser exigíveis aos sócios prestações suplementares até
ao triplo do capital social, na proporção das respectivas quotas, se
a assembleia geral assim o deliberar por unanimidade.

2 � Qualquer dos sócios poderá fazer à sociedade os suprimentos
de que esta carecer, nas condições que forem acordadas em assem-
bleia geral.

ARTIGO 5.º

Transmissão de quotas

1 � A divisão e a transmissão de quotas entre sócios, entre côn-
juges e entre ascendentes e descendentes é inteiramente livre, não
carecendo do consentimento da sociedade.

2 � A transmissão de quotas a terceiros só poderá ser feita com
o consentimento prévio da sociedade, dispondo esta e os sócios não
cedentes, pela ordem indicada, do direito de preferência, o qual de-
verá ser exercido no prazo de 30 dias.

3 � Para os efeitos do número anterior, deverá o sócio cedente
enviar à sociedade o projecto de cedência, mediante carta registada

com aviso de recepção, com indicação do nome do cessionário, preço
e demais condições da cedência.

4 � A assembleia geral deliberará sobre o pedido de consentimento
nos 60 dias seguintes à sua recepção, podendo as quotas ser livre-
mente transmitidas no caso de não se verificar tal deliberação.

ARTIGO 6.º

Amortização da quota

1 � A sociedade fica com o direito de amortizar qualquer quota,
com o consentimento do seu titular ou, independentemente deste,
sempre que se verifique alguma das seguintes situações:

a) Em caso de interdição, inabilitação, insolvência ou falência do
sócio;

b) Quando a quota seja objecto de arrolamento, arresto, penhora
ou a qualquer título onerada ou alvo de providências judiciais;

c) Quando o sócio proceder a transmissão ou oneração de quota
em termos não autorizados pelo contrato de sociedade;

d) Em caso de partilha judicial ou extrajudicial de quota, na parte
em que não seja adjudicada ao sócio titular;

e) Quando o titular da quota seja exonerado da gerência ou pro-
posta contra ele acção para efectivação da sua responsabilidade civil
para com a sociedade, sendo ele condenado com trânsito em jul-
gado;

f) Quando o sócio não cumpra as suas obrigações sociais ou as
deliberações tomadas em assembleia geral ou, de alguma forma, pre-
judique os interesses da sociedade;

g) Em caso de exclusão de sócio.
2 � A deliberação da amortização deverá ser tomada em assem-

bleia geral expressamente convocada para o efeito, a qual terá lugar
no prazo de 90 dias, contados a partir do conhecimento por algum
dos gerentes do facto que a determina.

3 � Salvo deliberação em contrário da assembleia geral, a quota
será amortizada pelo valor que resultar do último balanço legalmente
aprovado, a liquidar em duas prestações iguais com vencimentos
sucessivos a 6 e 12 meses após a fixação definitiva da contrapar-
tida, considerando-se os pagamentos efectuados mediante depósito
das prestações em nome do ex-sócio na dependência da Caixa Geral
de Depósitos que se situe mais próximo da sede social.

4 � A quota amortizada figurará no balanço como tal, podendo,
posteriormente, os sócios deliberar, nos termos legais, a correspon-
dente redução do capital ou o aumento do valor das restantes quotas
ou, ainda, a criação de uma ou mais quotas de valor nominal com-
patível para alienação a sócios ou a terceiros.

ARTIGO 7.º

Gerência

1 � Compete à gerência a administração e representação da so-
ciedade, incluindo-se na competência dos gerentes todos os actos e
poderes necessários ou convenientes à realização do objecto social.

2 � A gerência da sociedade, dispensada de caução, com ou sem
remuneração, conforme vier a ser deliberado em assembleia geral,
será exercida por ambos os sócios.

3 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos,
e para a sua representação em juízo e fora dele, é necessária a assi-
natura de ambos os gerentes, bastando porém a assinatura de um deles
para actos de mero expediente.

4 � A gerência poderá nomear mandatários ou procuradores da
sociedade para a prática de determinados actos ou categorias de ac-
tos, bem como revogar os respectivos mandatos.

5 � Aos gerentes é expressamente vedado obrigar a sociedade em
quaisquer actos ou contratos que não digam respeito ao objecto da
mesma, tais como fianças, letras de favor, abonações e outros se-
melhantes, sob pena de responderem perante esta pelos prejuízos e
danos que causarem.

ARTIGO 8.º

Dissolução e partilha

A sociedade dissolve-se nos, casos previstos na lei, sendo os ter-
mos da extinção, liquidação e partilha os que vierem a ser determi-
nados por deliberação da assembleia geral, em conformidade com a
lei.

ARTIGO 9.º

Distribuição de lucros

1 � Os resultados líquidos da sociedade terão a aplicação que a
assembleia geral determinar, com respeito das disposições legais
imperativas, podendo esta, nomeadamente, criar e reforçar as reser-
vas que considerar convenientes ou deliberar não distribuir lucros.
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2 � A sociedade poderá autorizar que, no decurso de um exercí-
cio, sejam feitos aos sócios adiantamentos sobre lucros, desde que
observado o disposto no artigo 297.º do Código das Sociedades Co-
mercias.

ARTIGO 10.º

Disposição transitória

1 � Serão da responsabilidade da sociedade todas as despesas ine-
rentes à sua constituição, incluindo as de escritura, publicação e re-
gistos.

2 � A gerência fica desde já autorizada a proceder a levantamen-
tos da conta aberta em nome da sociedade, na Caixa de Crédito
Agrícola Mútuo Ribatejo Sul, CRL, delegação de Fazendas de Almei-
rim, respeitante ao capital social, a fim de fazer face às despesas de
constituição, instalação e início de actividade da sociedade.

Está conforme o original.

23 de Maio de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Fernanda
Frazão Pereira de Sousa. 1000079789

J. N. RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coruche. Matrícula n.º 695/
921229; identificação de pessoa colectiva n.º 502902930; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 2/260402.

Certifico que a sociedade em epígrafe, procedeu ao reforço do
capital com mais a quantia de 2410$, integralmente realizado em
dinheiro e subscrito pelos sócios do seguinte modo: João Nunes
Rodrigues, com mais a quantia de 1205$, Florbela Pinto Rodrigues
da Silva, com mais a quantia de 602$, e Paulo Jorge Pinto Rodri-
gues, com mais a quantia de 602$50, de onde resulta o montante de
1 002 410$, redenominação do capital em euros, e alteração parcial
do pacto social, quanto ao artigo 3.º dos estatutos, 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 três quotas, sendo uma de 2500 euros,
pertencente a João Nunes Rodrigues, uma de 1250 euros, perten-
cente a Paulo Jorge Pinto Rodrigues, e uma de 1250 euros, perten-
cente a Florbela Pinto Rodrigues da Silva.

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

Está conforme o original.

17 de Maio de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Fernanda
Frazão Pereira de Sousa. 1000080594

BRANCO & OLIVEIRA � SOCIEDADE DE AGRICULTURA
DE GRUPO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coruche. Matrícula n.º 769/
950616; identificação de pessoa colectiva n.º 502711582; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 1/040302.

Certifico que a sociedade em epígrafe, procedeu ao reforço do
capital com mais a quantia de 602 410$, integralmente realizada em
dinheiro e subscrita pelos sócios, de onde resulta o montante de
1 002 410$, redenominação do capital para euros, e alteração par-
cial do pacto social, quanto ao artigo 3.º dos estatutos, 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 2500 euros cada uma,
pertencentes uma a Custódio Joaquim Sousa Oliveira e outra a Lido
José Branco.

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

Está conforme o original.

31 de Maio de 2002. � O Segundo-Ajudante, Inácio Paulino.
1000081627

CABIDA � SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coruche. Matrícula n.º 835/
970212; identificação de pessoa colectiva n.º 503894958; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 2/040302.

Certifico que a sociedade em epígrafe, procedeu ao reforço do
capital com mais a quantia de 2410$, integralmente realizada em
dinheiro e subscrita pelos sócios, de onde resulta o montante de
1 002 410$, redenominação do capital para euros, e alteração par-
cial do pacto social, quanto ao artigo 3.º dos estatutos, 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 três quotas: uma de 2251 euros, per-
tencente a Roderick Anthony Reynolds, uma de 2250 euros, per-
tencente a Gustav Adrian Anthony Reynolds, e uma de 499 euros,
pertencente a Jerónimo Lucrécio.

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

Está conforme o original.

31 de Maio de 2002. � O Segundo-Ajudante, Inácio Paulino.
1000081625

OS ROMÃOS � SOCIEDADE DE AGRICULTURA
DE GRUPO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coruche. Matrícula n.º 529/
920720; identificação de pessoa colectiva n.º 502138556; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 1/050302.

Certifico que a sociedade em epígrafe, procedeu ao reforço do
capital com mais a quantia de 602 410$, integralmente realizada em
dinheiro e subscrita pelos sócios, de onde resulta o montante de
1 002 410$, redenominação do capital para euros, e alteração par-
cial do pacto social, quanto ao artigo 11.º dos estatutos, o qual passa
a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 11.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor nominal
de 2500 euros cada uma, pertencentes aos sócios José Jesus Domin-
gos e César Manuel Pavia.

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

Está conforme o original.

31 de Maio de 2002. � O Segundo-Ajudante, Inácio Paulino.
1000081624

EQUIPAR � SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Coruche. Matrícula n.º 758/
950330; identificação de pessoa colectiva n.º 503425001; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 2/300102.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi modificado
parcialmente o pacto social, tendo sido eliminados os artigos 28.º a
33.º dos estatutos e alterados o n.º 2 do artigo 2.º, os artigos 7.º,
10.º e 11.º, os n.os 3 e 5 do artigo 12.º, o artigo 16.º, o n.º 4 do
artigo 19.º, os artigos 21.º e 22.º, as alíneas a) e c) do artigo 23.º e
os 24.º, 25.º, 26.º e 27.º, passando aqueles a terem a redacção se-
guinte:

ARTIGO 2.º

2 � O conselho de administração poderá deliberar a mudança da
sede para qualquer localidade dentro do mesmo concelho ou para
concelhos limítrofes, e estabelecer delegações ou qualquer outra es-
pécie de representação social, quando e onde entender conveniente,
no País e no estrangeiro.

ARTIGO 7.º

O conselho de administração poderá elevar, por uma ou mais vezes,
por entradas em dinheiro, até ao limite de 600 000 000$, o capital
da sociedade.
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ARTIGO 10.º

1 � Se as acções forem dadas em penhor ou caução que não seja
à própria sociedade, ou forem penhoradas, a sociedade poderá
adquiri-las por deliberação do conselho de administração.

2 � As acções nestas condições, cuja aquisição tenha sido delibe-
rada pelo conselho de administração, serão pagas pela sociedade, pelo
seu valor nominal, acrescido da parte que às acções caiba nos fundos
de reserva, segundo o último balanço aprovado.

ARTIGO 11.º

Sempre que tenham sido oneradas acções nominativas com in-
fracção do estabelecido no artigo 10.º e o accionista em cujo nome
se achavam averbadas se recusar a entregá-las ou não puder fazê-lo,
o conselho de administração poderá anular essas acções e emitir
outras em sua substituição, que serão pagas, nos termos anteriores,
dando ao acto de anulação e substituição publicidade, por anúncios
publicados no Diário da República e em dois jornais diários nacio-
nais.

ARTIGO 12.º

3 � O accionista que pretenda alienar acções deve comunicá-lo à
administração da sociedade, por carta registada com aviso de recep-
ção, com a indicação precisa do adquirente e de todas as condições
da transacção projectada.

5 � Obtido o consentimento da sociedade, compete ao conselho
de administração transmitir, nos cinco dias seguintes à deliberação
que autoriza a transmissão ou ao termo do prazo de 60 dias referido
no n.º 4 supra, a comunicação aos accionistas para os efeitos refe-
ridos no n.º 2 supra.

ARTIGO 16.º

Os órgãos sociais da sociedade são os seguintes: assembleia geral,
conselho de administração e fiscal único.

ARTIGO 19.º

4 � Compete igualmente ao presidente da mesa convocar a as-
sembleia geral extraordinária, sempre que o conselho de administra-
ção ou accionistas titulares de, pelo menos, 25 % do capital o re-
queiram por escrito, devendo, neste último caso, ser indicados os
assuntos a incluir na ordem do dia e justificada a necessidade da reu-
nião da assembleia.

ARTIGO 21.º

Administração

A administração da sociedade e a sua representação em juízo ou
fora dele, activa e passivamente, será exercida por um conselho de
administração, composto por três, cinco ou sete membros, conforme
for deliberado em assembleia geral e por um período não superior a
quatro anos.

ARTIGO 22.º

O conselho de administração fica investido de todos os poderes
para o efeito de assegurar a gestão corrente da sociedade, podendo,
designadamente:

a) Efectuar quaisquer operações de gestão relacionadas com o
objecto social;

b) Abrir e movimentar contas bancárias;
c) Aceitar, sacar e endossar letras e outros efeitos comerciais;
d) Confessar, desistir ou transigir em qualquer acção ou processo,

tanto judicial como arbitral;
e) Adquirir, alienar ou onerar bens móveis, incluindo veículos

automóveis;
f) Constituir procuradores ou mandatários da sociedade para a

prática de determinados actos ou categorias de actos;
g) Adquirir, alienar ou onerar bens imóveis;
h) Comprar, vender ou subscrever participações no capital de

outras empresas;
i) Contrar empréstimos a médio ou a longo prazo ou outras obri-

gações financeiras equivalentes;
j) Prestar cauções, dar avales ou prestar quaisquer outras garantias

de natureza semelhante, nos termos da lei;
k) Indicar representantes para os órgãos sociais das sociedades

participadas.
ARTIGO 23.º

A sociedade fica obrigada, nos seus actos e contratos, pela forma
seguinte:

a) Pelas assinaturas, em conjunto, de dois membros do conselho
de administração;

b) Pelas assinaturas, em conjunto, de um membro do conselho de
administração e de um procurador da sociedade, agindo este, nos ter-
mos previstos na alínea b).

ARTIGO 24.º

Fiscalização

A fiscalização dos negócios sociais compete a um fiscal único que
deve ser revisor oficial de contas ou sociedade de revisores oficiais
de contas, a designar em assembleia geral.

ARTIGO 25.º

A sua designação, bem como a do suplente, é por um período não
superior a quatro anos.

ARTIGO 26.º

Remunerações

As remunerações dos membros do conselho de administração se-
rão fixadas por uma comissão de remunerações constituída por três
membros eleitos pela assembleia geral, por um período não superior
a quatro anos, a qual nomeará o respectivo presidente, que terá voto
de qualidade.

ARTIGO 27.º

Lucros

Após a constituição ou reintegração do fundo de reserva legal, os
lucros líquidos de cada exercício serão distribuídos conforme for
deliberado em assembleia geral.

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

Está conforme o original.

28 de Maio de 2002. � O Segundo-Ajudante, Inácio Paulino.
1000079791

ENTRONCAMENTO

SILVÉRIO & MELRO II � INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Infante de Sagres, 29-C, 4.º, direito,
Entroncamento

Conservatória do Registo Comercial do Entroncamento. Matrícula
n.º 687; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/020306.

Certifico que, por Silvério & Melro, S. A., com sede na Rua do
Infante de Sagres, 29-C, 4.º, direito, no Entroncamento, freguesia e
concelho do Entroncamento, com o número de pessoa colectiva
500249539, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do
Entroncamento sob o n.º 21, e aqui representada por Joaquim Ven-
tura Silvério, portador do bilhete de identidade n.º 273651, emitido
em 18 de Fevereiro de 1999, pelos Serviços de Identificação Civil
de Santarém, casado com Rosária de Jesus Ventura, residente na Rua
do Infante de Sagres, 50, no Entroncamento; Maria do Céu Amorim
Guia Perdigão, portadora do bilhete de identidade n.º 293448, emi-
tido em 22 de Novembro de 1999, pelos Serviços de Identificação
Civil de Santarém, casada com António José Guia Perdigão, residen-
te na Rua de D. João de Castro, 4-A, no Entroncamento, e José
Manuel Jorge Melro, portador do bilhete de identidade n.º 358025,
emitido em 25 de Maio de 1999, pelos Serviços de Identificação
Civil de Lisboa, casado com Maria Odete Serra Silva Melro, residen-
te na Rua de Goa, 2, no Entroncamento, constitui a presente socie-
dade unipessoal por quotas, da qual é a única sócia, nos termos das
cláusulas constantes no presente pacto:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Silvério & Melro II � Investimentos
Imobiliários, Sociedade Unipessoal, L.da

ARTIGO 2.º

A sede da sociedade situa-se na Rua do Infante de Sagres, 29-C,
4.º, freguesia e concelho do Entroncamento.

§ único. A gerência fica autorizada a deslocar a sede social para
qualquer outro local do mesmo concelho ou concelho limítrofe.
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ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a aquisição de prédios rústicos e a
venda dos adquiridos para esse fim, urbanizações, investimentos
imobiliários.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro,
é de 7500 euros, pertencente à sócia Silvério & Melro, S. A., e re-
presentado por uma só quota, pertencente à sua única sócia.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade é remunerada ou não, conforme vier a
ser deliberado em assembleia geral.

1 � Ficam desde já nomeados gerentes os não sócios Joaquim Ven-
tura Silvério, casado, residente na Rua do Infante de Sagres, 50, no
Entroncamento Maria do Céu Amorim Guia Perdigão, casada, resi-
dente na Rua de D. João de Castro, 4-A, no Entroncamento, e José
Manuel Jorge Melro, casado, residente na Rua de Goa, 2, no En-
troncamento.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos, bem
como para a representar em juízo e fora dele, activa e passivamente,
é necessária a assinatura de dois gerentes.

3 � A gerência poderá nomear mandatários ou procuradores da
sociedade para a prática de determinados actos ou categorias de ac-
tos, atribuindo tais poderes através de procuração.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência pode praticar todos os actos de administração
ordinária e, ainda, todos os actos de administração extraordinária,
desde que os mesmos não sejam contrários ao objecto social e aos
interesses da sociedade, nomeadamente:

a) Comprar e vender veículos automóveis, bem como quaisquer
outros equipamentos rodoviários e proceder aos respectivos registos
ou cancelamentos;

b) Comprar e vender quaisquer bens móveis ou imóveis, façam ou
não parte do activo da empresa;

c) Subscrever quaisquer contratos de locação financeira;
d) Subscrever quaisquer contratos de trespasse de estabelecimen-

tos comerciais;
e) Subscrever quaisquer contratos de arrendamento, quer na quali-

dade de arrendatário, quer na qualidade de senhorio, bem como res-
cindir ou alterar os mesmos;

f) Confessar, desistir e transigir em juízo e fora dele;
g) Transformar a sociedade numa sociedade por quotas plural, nos

termos previstos pelo artigo 270.º-D do Código das Sociedades Co-
merciais.

2 � A gerência não poderá obrigar a sociedade em actos estra-
nhos ao interesse da mesma.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá adquirir participações sociais em sociedades
com objecto social igual ou diferente do seu.

ARTIGO 8.º

A sócia única poderá fazer à sociedade os suprimentos de que esta
carecer, nas condições por aquela determinadas e até ao montante
máximo do quítuplo do capital social.

§ único. Por decisão da sócia única, poderá a mesma realizar pres-
tações suplementares de capital até ao quíntuplo do capital subscrito.

Está conforme o original.

21 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Castro
Moreira. 1000079980

JOSÉ MANUEL NOVO, L.DA

Sede: Casal Melão, Entroncamento

Conservatória do Registo Comercial do Entroncamento. Matrícula
n.º 212; identificação de pessoa colectiva n.º 501165150; data:
28122001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos das contas referentes ao
ano de 2000.

20 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Castro
Moreira. 1000079977

BENJAMIM ROQUE RODRIGUES, L.DA

Sede: Avenida do Dr. José Eduardo Vítor das Neves, 81,
rés-do-chão, Entroncamento

Conservatória do Registo Comercial do Entroncamento. Matrícula
n.º 575; identificação de pessoa colectiva n.º 504891715; data:
28122001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos das contas referentes ao
ano de 2000.

21 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Castro
Moreira. 1000080099

SOEIRO & SOEIRO, L.DA

Sede: Largo da Feira, 1, Entroncamento

Conservatória do Registo Comercial do Entroncamento. Matrícula
n.º 426/961001; identificação de pessoa colectiva n.º 503743968;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 27/011228.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos das contas referentes ao
ano de 2000, e foi aumentado o capital de 1 500 000$ para
1 500 407$ e redenominado para euros, e, em consequência, alte-
rado o artigo 3.º, o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 7484 euros, está integralmente realizado em
dinheiro e corresponde à soma das duas seguintes quotas: uma do
valor nominal de 5613 euros, da sócia Maria Clementina Soeiro Alves
Balaeiro, e uma do valor nominal de 1871 euros do sócio Pedro Nuno
Soeiro Alves de Oliveira Ladeiras.

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

Está conforme o original.

21 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Castro
Moreira. 1000080096

SOEIRO & SOEIRO, L.DA

Sede: Largo da Feira, 1, Entroncamento

Conservatória do Registo Comercial do Entroncamento. Matrícula
n.º 426/961001; identificação de pessoa colectiva n.º 503743968;
data do depósito: 23102001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados, na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas
referentes ao ano de 1999.

20 de Março de 2002. � A Segunda-Ajudante, Helena Maria Terrinca
da Silva Bernardo de Freitas Samouco. 1000080582

IRMÃOS TOMÁS BENTO, L.DA

Sede: Zona Industrial, Entroncamento

Conservatória do Registo Comercial do Entroncamento. Matrícula
n.º 449; identificação de pessoa colectiva n.º 503902624; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 20/011228.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital de 10 000 000$ para 10 042 149$, e redenominado para
euros, e, em consequência, alterado o artigo 3.º, o qual passa a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado, é de 50 100 euros
e corresponde à soma de três quotas iguais do valor nominal de
16 700 euros cada uma delas de cada um dos sócios José Tomás
Rodrigues Bento, António Tomás Rodrigues Bento e Teresa Maria
Tomás Rodrigues Bento.
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2 � Poderão ser exigidas prestações de capital até 10 vezes o
capital social, aprovado por unanimidade dos sócios.

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

Está conforme o original.

21 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Castro
Moreira. 1000080094

MBV � DESIGN, PUBLICIDADE E MARKETING, L.DA

Sede: Zona Industrial, Entroncamento

Conservatória do Registo Comercial do Entroncamento. Matrícula
n.º 354; identificação de pessoa colectiva n.º 503242098; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 21/011228.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital de 7 000 000$ para 7 016 873$ e redenominado para euros,
e, em consequência, alterado o artigo 3.º, o qual passa a ter a se-
guinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado, é de 35 000 euros
e corresponde à soma das seguintes quotas: duas quotas, uma do valor
nominal de 11 375 euros e outra do valor nominal de 6125 euros,
pertencentes à sócia Maria Augusta Jogo Vieira, e duas quotas, uma
do valor nominal de 11 375 euros e outra do valor nominal de 6125
euros, pertencentes ao sócio José Eduardo Pereira Marques.

2 � Os sócios poderão efectuar os suprimentos de que a sociedade
necessite, nas condições de juro e reembolso definidos em assembleia geral.

A cessão de quotas e a sua divisão são permitidas quando realiza-
das entre sócios, bem como é permitida a sua divisão entre os her-
deiros legitimários dos sócios.

A cessão de quotas a terceiros carece de aprovação da sociedade, em
assembleia geral, gozando, em primeiro lugar, a sociedade, e em segun-
do lugar, os sócios ou os seus herdeiros, do direito de preferência.

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

Está conforme o original.

21 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Castro
Moreira. 1000080092

BEPIMA � COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE AVES, L.DA

Sede: Rua da Barroca, 15, Entroncamento

Conservatória do Registo Comercial do Entroncamento. Matrícula
n.º 461; identificação de pessoa colectiva n.º 503933244; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 26/011228.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital de 450 000$ para 1 002 410$ e redenominado para euros,
e, em consequência, alterado o artigo 3.º, o qual passa a ter a se-
guinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos diver-
sos valores da escrita, é de 5000,01, euros e corresponde à soma de
três quotas iguais de 1666,67 euros, uma de cada um dos sócios José
Manuel Neto Pires, Maria Odete Rocha Mendes Martins e Maria
Bernardete Gonçalves da Graça Rolo Oliveira.

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

Está conforme o original.

21 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Castro
Moreira. 1000080091

BIOSIC � SOCIEDADE DE PRODUTOS NATURAIS, L.DA

Sede: Rua de D. João de Castro, 32, 3.º, Entroncamento

Conservatória do Registo Comercial do Entroncamento. Matrícula
n.º 166; identificação de pessoa colectiva n.º 502372923; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 15/011228.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital de 1 000 000$ para 1 002 410$ e redenominado para euros,
e, em consequência, alterado o artigo 4.º, o qual passa a ter a seguin-
te redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos diver-
sos valores da escrita, é de 5000 euros, e corresponde à soma de
duas quotas iguais do valor nominal de 2500 euros, uma de cada sócio.

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

Está conforme o original.

21 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Castro
Moreira. 1000080089

R. V. E. � SOCIEDADE RADIOFÓNICA, L.DA

Sede: Rua de D. João de Castro, 32, 3.º, Entroncamento

Conservatória do Registo Comercial do Entroncamento. Matrícula
n.º 385; identificação de pessoa colectiva n.º 503455911; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 14/011228.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital de 1 000 000$ para 1 002 410$ e redenominado para euros,
e, em consequência, alterado o artigo 4.º, o qual passa a ter a se-
guinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos diversos
valores da escrita, é de 5000 euros e corresponde à soma de três quotas:
uma do sócio Manuel Barroso Tavares, no montante de 4000 euros; outra
do sócio Manuel Pereira Bilreiro, no montante de 500 euros, e outra do
sócio David Guilherme Pedro da Guia, no montante de 500 euros.

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

Está conforme o original.

21 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Castro
Moreira. 1000080087

METALOMECÂNICA PATRÍCIO, L.DA

Sede: Rua de Fernando Pessoa, 6, rés-do-chão, direito,
Entroncamento

Conservatória do Registo Comercial do Entroncamento. Matrícula
n.º 506; identificação de pessoa colectiva n.º 503743968; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 28/011228.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital de 1 500 000$ para 1 500 006$ e redenominado para euros,
e, em consequência, alterado o artigo 4.º, o qual passa a ter a se-
guinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente já realizado em dinheiro, é de 7482
euros, correspondente à soma de quatro quotas, sendo: uma de 2494
euros do sócio Fernando Manuel Bento Patrício; outra do valor no-
minal de 2494 euros da sócia Conceição de Jesus Rodrigues Martins
Patrício; outra de 1247 euros do sócio Alexandre Manuel Martins
Patrício, e outra de 1247 da sócia Sandra Cristina Martins Patrício.

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

Está conforme o original.

21 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Castro
Moreira. 1000080081

FERREIRA DO ZÊZERE

UPAFE � UNIÃO PANIFICADORA DE FERREIRA
DO ZÊZERE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ferreira do Zêzere. Matrí-
cula n.º 29/980713; identificação de pessoa colectiva
n.º 500487430; inscrição n.º 15; número e data da apresentação:
4/020430.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 170 � 25 de Julho de 200215 786-(232)

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado o
artigo 7.º, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 7.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence a quem aí for eleito,
encontram-se já nomeados gerentes os sócios Carlos Alberto Ribeiro
da Silva e Maria Isabel da Silva Rodrigues.

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

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

Conferida, está conforme o original.

23 de Maio de 2002. � A Ajudante, Assunção Maria da Silva Dias.
1000078598

SITREMA � SOCIEDADE INDUSTRIAL EMBALAGENS
EM MADEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ferreira do Zêzere. Matrí-
cula n.º 58/980914; identificação de pessoa colectiva
n.º 501785280; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3; número e data
da apresentação: 1/020502.

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

Cessação de funções de gerente da sócia Elza Maria Bastos Gue-
des, por renúncia, em 30 de Abril de 2002.

Conferida, está conforme o original.

23 de Maio de 2002. � A Ajudante, Assunção Maria da Silva Dias.
1000079282

MOBILADORA PEREIRENSE � COMÉRCIO DE MÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ferreira do Zêzere. Matrí-
cula n.º 54/980914; identificação de pessoa colectiva
n.º 501611843.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

27 de Maio de 2002. � A Conservadora, (Assinatura ilegível.)
1000080155

GOLEGÃ

SANTOS & UMBELINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Golegã. Matrícula n.º 775/
020514; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/020514.

Certifico que entre António João da Silva Umbelino e Maria da
Conceição Santos Gomes de Almeida Umbelino, casados sob o re-
gime da comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em
epígrafe, a qual se rege pelos seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma Santos & Umbelino, L.da, e tem a sua
sede na Rua de D. Afonso Henriques, 101, na vila, freguesia e con-
celho da Golegã.

§ único. A gerência da sociedade poderá deslocar a sede social para
qualquer outro local do concelho ou para concelho limítrofe, bem
como criar sucursais, agências, delegações ou quaisquer outras for-
mas de representação, no País ou no estrangeiro.

2.º

O objecto social é a churrasqueira, restaurante e café.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, dividido em duas quotas iguais de 2500 euros cada uma delas

de cada um dos sócios António João da Silva Umbelino e Maria da
Conceição dos Santos Gomes de Almeida Umbelino.

4.º

É livre a divisão e cessão de quotas, total ou parcial, entre sócios,
mas a cessão de quotas a estranhos depende do consentimento da
sociedade, que goza do direito de preferência, em primeiro lugar, e
os sócios não cedentes, em segundo lugar.

5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence a sócios e a não sócios a
eleger em assembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes os
actuais sócios.

§ único. Para que a sociedade fique validamente obrigada em to-
dos os seus actos e contratos é suficiente a assinatura de um qualquer
gerente.

6.º

Fica vedado aos gerentes obrigar a sociedade em actos e contra-
tos estranhos aos negócios sociais, nomeadamente letras de favor,
cheques, avales ou outros semelhantes.

7.º

Os sócios, salvo quando autorizados em assembleia geral, não
podem exercer actividades concorrentes com a da sociedade, nos
termos previstos na lei, quanto aos gerentes da sociedade por quo-
tas.

8.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que esta
carecer, conforme deliberado em assembleia geral.

9.º

A gerência fica desde já autorizada a levantar a totalidade do ca-
pital social depositado na Caixa Geral de Depósitos, na Golegã, da
sociedade ora constituída, a fim de fazer face às despesas do seu
registo e arranque.

Está conforme o original.

24 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Cristina Maria
Raimundo Crispim de Oliveira. 1000078578

ALMONDARTE � FABRICO E COMÉRCIO
DE ARTESANATO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Golegã. Matrícula n.º 725/
980803; identificação de pessoa colectiva n.º 504224913; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 2/020520.

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: 31 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

29 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Cristina Maria
Raimundo Crispim de Oliveira. 1000080996

ESCABELADO & ANDRADE � COMÉRCIO
DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E CONSUMÍVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Golegã. Matrícula n.º 764/
011113; identificação de pessoa colectiva n.º 505775360; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
4/020521.

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

Cessação de funções do gerente Acácio José Morais Sarmento
Andrade.

Data da renúncia: 30 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

29 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Cristina Maria
Raimundo Crispim de Oliveira. 1000080998
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OURÉM

CONSTRUÇÕES MATA DO FÁRRIO, L.DA

Sede: Rua de Vale Milho, Mata do Fárrio, Ribeira do Fárrio,
Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2306;
identificação de pessoa colectiva n.º 506153568; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 13/20020509.

Certifico que entre Gabriel Marques Henriques, contribuinte fiscal
n.º 202110125, casado sob o regime da comunhão de adquiridos com
Cecília Pereira Marques, natural da freguesia de Pelmá, concelho de
Alvaiázere, residente em Mata do Fárrio, freguesia de Ribeira do
Fárrio, concelho de Ourém, e Cecília Pereira Marques, contribuinte
fiscal n.º 208552812, acima referida, natural da freguesia de
Freixianda, concelho de Ourém, foi constituída a sociedade em epí-
grafe, a qual se rege pelos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Construções Mata do Fárrio, L.da, e
vai ter a sua sede na Rua de Vale Milho, no lugar de Mata do Fárrio,
freguesia de Ribeira do Fárrio, concelho de Ourém.

2.º

A sociedade tem por objecto a construção civil e obras públicas.

3.º

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

4.º

A gerência da sociedade terá ou não remuneração, conforme o
que for deliberado em assembleia geral, e pertence a quem aí for
eleito. Porém, ficam desde já nomeados gerentes os dois sócios. Para
obrigar a sociedade em quaisquer actos ou contratos será suficiente a
assinatura de um gerente.

5.º

Podem ser exigidas prestações suplementares de capital, se assim
for deliberado em assembleia geral, até ao montante de 10 000 000$.

6.º

A cessão de quotas é livre, porém, se feita a estranhos, a socie-
dade poderá usar do direito de preferência em primeiro lugar e os
sócios em segundo.

7.º

Em caso de morte, interdição ou inabilitação do sócio, a socie-
dade não se dissolve, continuando com os herdeiros do falecido ou
os representantes do interdito ou inabilitado.

§ 1.º Os herdeiros do falecido, enquanto a quota permanecer indi-
visa, escolherão entre si um que a todos represente na sociedade.

§ 2.º Fica desde já autorizada a divisão de quotas entre os herdei-
ros do sócio.

8.º

A sociedade reserva-se o direito de amortizar qualquer quota que
seja penhorada, arrestada ou objecto de outra providência judicial. A
amortização será executada nos termos da lei.

9.º

Fica vedado aos gerentes obrigar a sociedade em actos e contra-
tos estranhos aos negócios sociais, nomeadamente em abonações,
fianças e letras de favor.

10.º

Os gerentes ficam desde já autorizados a adquirir quaisquer bens
móveis ou imóveis, rústicos ou urbanos para a sociedade, antes do
seu registo, ficando expressamente ratificados tais negócios, e ainda
celebrar qualquer contrato de arrendamento.

11.º

A sociedade assume desde já de pleno direito a responsabilidade
pelo pagamento de todos os encargos e despesas com a constitui-
ção, publicação e registo do contrato social.

Os gerentes ficam autorizados a efectuar levantamentos da conta
aberta em nome da sociedade para compra de equipamentos e des-
pesas de manutenção e giro comercial.

Conferida, está conforme o original.

29 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 1000080608

VILARCORTES � TRANSFORMAÇÃO DE MADEIRAS, L.DA

Sede: Zona Industrial das Lombas, Vilar dos Prazeres,
Nossa Senhora da Misericórdia, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1779;
identificação de pessoa colectiva n.º 504550950; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 8/20020430.

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

Nomeação de gerente: o sócio Manuel Norberto dos Santos Men-
des dos Reis.

Data: 21 de Janeiro de 2002.

Conferida, está conforme o original.

28 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 1000080609

OTÍLIO & FILHOS, L.DA

Sede: Casal Ribeiro, Rio de Couros, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 732;
identificação de pessoa colectiva n.º 502104430; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 6/20020509.

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

Alteração parcial do contrato, com aumento de capital.
O capital social foi aumentado de 2 500 000$ para 50 000 euros,

tendo, em consequência, sido dada nova redacção aos seus artigos
3.º e 5.º, n.º 1, que passa a ser a seguinte:

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de 50 000
euros, correspondente à soma de quatro quotas: duas, cada uma do
valor nominal de 20 000 euros, pertencendo uma a cada um dos
sócios António Marques Sousa e Deolinda de Jesus Diogo, e duas,
cada uma do valor nominal de 5000 euros, pertencendo uma a cada
um dos sócios Ramiro Diogo de Sousa e Manuel de Bastos Antunes.

5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, fica a cargo de um ou mais gerentes, a nomear em
assembleia geral, ficando, no entanto, desde já nomeados gerentes
os sócios.

Foi também nomeado gerente o sócio Ramiro Diogo de Sousa.

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

Conferida, está conforme o original.

28 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 1000080610

J. RODRIGUES COSTA & FILHOS, L.DA

 Sede: Rua do Padre Sousa, Matos, Cercal, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 844;
identificação de pessoa colectiva n.º 502352396; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 17/20020508.

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

Alteração parcial do contrato, com aumento de capital.
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O capital social foi aumentado de 10 000 000$ para 80 000 eu-
ros, tendo, em consequência, sido dada nova redacção ao seu artigo
3.º e corpo do artigo 4.º, que passa a ser a seguinte:

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de 80 000
euros, correspondente à soma de quatro quotas iguais, cada uma do
valor nominal de 20 000 euros, pertencendo uma a cada um dos
sócios.

4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado, fica a cargo de um ou mais gerentes, a nomear em as-
sembleia geral, ficando, no entanto, desde já nomeados gerentes os
sócios.

Foi também nomeado gerente o sócio Abel Ferreira Costa.

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

Conferida, está conforme o original.

28 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 1000080612

ASC � ARTIGOS SANITÁRIOS DO CENTRO, L.DA

Sede: Travessa da Castela, 11, Nossa Senhora da Piedade,
Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1619;
identificação de pessoa colectiva n.º 504189255; averbamento
n.º 3 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 16; números e datas das apre-
sentações: 22 e 25/20020508.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Cessação de funções de gerente de José Luís Pereira Aquino, por
renúncia.

Data: 12 de Abril de 2002.
Alteração parcial do contrato, dando nova redacção ao § único

do artigo 4.º, a qual passa a ser a seguinte:

4.º

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos é necessária a assinatura de dois gerentes.

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

Conferida, está conforme o original.

28 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 1000080614

STOPTIL � SOCIEDADE DE OBRAS PÚBLICAS,
PROJECTOS E IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua da Costa, 33, Casal da Bica, Gondemaria, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1406;
identificação de pessoa colectiva n.º 503681199; inscrição n.º 8;
número e data da apresentação: 8/20020510.

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

Alteração parcial do contrato, com aumento de capital.
O capital social foi aumentado de 12 500 euros para 25 000 euros,

tendo, em consequência, sido dada nova redacção ao n.º 1 do ar-
tigo 1.º, ao artigo 3.º e ao n.º 1 do artigo 4.º, que passa a ser a se-
guinte:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma STOPTIL � Sociedade de Obras
Públicas, Projectos e Imobiliária, L.da, e tem a sua sede na Rua da
Costa, 33, no lugar de Casal da Bica, freguesia de Gondemaria, con-
celho de Ourém.

3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
25 000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor

nominal de 17 500 euros, pertencente ao sócio João Ferreira Vieira,
e outra do valor nominal de 7500 euros, pertencente à sócia Maria
Gracinda das Neves Verdasca Vieira.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital, se assim for deliberado por unanimidade, em assembleia ge-
ral convocada para o efeito, até ao montante do triplo do capital
social.

4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, fica a cargo de um ou mais gerentes, a nomear em
assembleia geral, ficando, no entanto, desde já nomeado gerente o
sócio João Ferreira Vieira.

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

Conferida, está conforme o original.

28 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 1000080615

RIO MAIOR

MACHADO SEQUEIRA � IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua de David Manuel da Fonseca, 25, freguesia
e concelho de Rio Maior

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 814/
950724; identificação de pessoa colectiva n.º 503479594; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 5/011206.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, e pela acta n.º 8,
de 12 de Novembro de 2001, foi aumentado o capital social de
1 000 000$ para 1 002 410$, após o reforço de 2410$, por incor-
poração de reservas, subscrito pelos sócios Victor Manuel da Silva
Machado Sequeira e Maria Odete da Cruz Ferreira Gomes Sequeira,
cada um com 1205$, e, em consequência, foi alterado o respectivo
contrato social, quanto ao artigo 3.º, o qual ficou com a seguinte
redacção:

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.

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

Conferida, está conforme o original.

18 de Abril de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ricardina L. Quelhas
S. C. Santos. 1000080186

SALVATERRA DE MAGOS

CAMPO DA FREIRAS � SOCIEDADE DE EXPLORAÇÃO
AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Salvaterra de Magos. Matrí-
cula n.º 401/951116; identificação de pessoa colectiva
n.º 503529729; inscrição n.º 2; número e data da apresentação:
19/20011228.

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

Aumento e redenominação de capital de 400 000$ para 5000
euros, por incorporação de reservas, subscritos em partes iguais por
ambos os sócios.

Capital após redenominação � 5000 euros.
Sócios e quotas:
a) João Pedro Pereira Batista � 2500 euros;
b) José Pedro Ramalho Batista � 2500 euros.

Foi depositado na pasta da sociedade o texto actualizado do pacto
social.

Está conforme o original.

29 de Maio de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000081141
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JOBIFE � COMÉRCIO DE CARNES DE ANTUNES
& FIGUEIREDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Salvaterra de Magos. Matrí-
cula n.º 138/900105; identificação de pessoa colectiva
n.º 502207132; inscrição n.º 7; número e data da apresentação:
17/20011228.

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

Aumento e redenominação de capital de 400 000$ para 5000
euros, por incorporação de reservas, subscritos em partes iguais por
ambos os sócios.

Capital após redenominação: 5000 euros.
Sócios e quotas:
a) José Luís Fernandes de Figueiredo � 2500 euros;
b) Maria Clara Rodrigues Gomes de Figueiredo� 2500 euros.

Foi depositado na pasta da sociedade o texto actualizado do pacto
social.

Está conforme o original.

28 de Maio de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000081138

BAIXITO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Salvaterra de Magos. Matrí-
cula n.º 339/940707; identificação de pessoa colectiva
n.º 503244856; inscrição n.º 2; número e data da apresentação:
20/20011228.

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

Aumento e redenominação de capital de 400 000$ para 5000 euros,
em numerário, subscritos em partes iguais por ambos os sócios.

Capital após redenominação: 5000 euros.
Sócios e quotas:
a) João António Pires Baixito � 2500 euros;
b) Deolinda da Silva Gomes Casaca Baixito � 2500 euros.

Foi depositado na pasta da sociedade o texto actualizado do pacto
social.

Está conforme o original.

29 de Maio de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000081135

DELFIM PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Salvaterra de Magos. Matrí-
cula n.º 260/920217; identificação de pessoa colectiva
n.º 502717190; inscrição n.º 2; número e data da apresentação:
21/20011228.

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

Aumento e redenominação de capital de 1 000 000$ para 5000
euros, por incorporação de reservas.

Capital após redenominação: 5000 euros.
Sócios e quotas:
a) Delfim Pereira � 3750 euros;
b) Maria Carlota Mendes Papoila Pereira � 750 euros;
c) Ana Maria Papoila Pereira Marecos � 250 euros;
d) Rosa Maria Papoila Pereira � 250 euros.

Foi depositado na pasta da sociedade o texto actualizado do pacto
social.

Está conforme o original.

29 de Maio de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000080929

TOMAR

FOUR TEEN � ESPAÇO CULTURAL E MULTIMÉDIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 2107;
identificação de pessoa colectiva P 506096220; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 4/15042002.

Certifico que entre Catarina Filipa Lourenço Batista, solteira,
maior, moradora em Santo António dos Cavaleiros, Loures; Sérgio
Soares Batista, solteiro, maior, morador no Casal da Brava, 11,
Sabacheira, Tomar; Susana Margarida Paulino Batista, solteira, maior,
moradora em Beberriqueira, 11, São Pedro de Tomar, e Pedro Mi-
guel Paulino Gonçalves, solteiro, maior, morador em Lisboa, na Rua
de Leite de Vasconcelos, 21, 2.º, direito, foi constituída a sociedade
em epígrafe, a qual se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma FOUR TEEN � Espaço Cultural
e Multimédia, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua Principal, 11, Casal da
Brava, freguesia da Sabacheira, concelho de Tomar.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do a mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio e representações de
livros, audiovisuais, material de escritório e de materiais, equipamen-
tos e consumíveis informáticos. Exploração de papelaria, tabacaria
e centro de cópias. Prestação de serviços multimédia, designadamente
no acesso à Internet. Espaço cultural multimédia.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro, e corresponde à soma de quatro
quotas iguais, do valor nominal de 1250 euros cada uma e uma de
cada sócio.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, a nomear em
assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí for delibe-
rado.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar a totalidade do ca-
pital social depositado, a fim de custear as despesas de constituição
e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede
social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direi-
tos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade
todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que de-
finitivamente matriculada.

Está conforme o original.

7 de Maio de 2002. � O Ajudante Principal, António Aparício Sar-
dinha. 1000080290
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DELGADO & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 2101;
identificação de pessoa colectiva P 506023613; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 9/04042002.

Certifico que entre Paulo Filipe Santos Delgado, solteiro, maior,
morador na Rua do Dr. Carlos Nunes Ferreira, 24, Asseiceira, To-
mar, e Dina Vieira Silva, solteira, maior, moradora na Rua do Vale
Oliveirinha, 133, Moitas Venda, Alcanena, foi constituída a socie-
dade em epígrafe, a qual se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Delgado & Silva, L.da, e tem a sua
sede no Centro Comercial Templários, loja 65, freguesia de Santa
Maria dos Olivais, concelho de Tomar.

§ único. Por simples deliberação da gerência pode a sede ser des-
locada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo a mesma abrir ou encerrar filiais, agências, sucursais ou outras
formas locais de representação, no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de comércio de produ-
tos para belas-artes e artes aplicadas, atelier de vitral e mosaico
artístico, escola de formação em vitral e artes aplicadas, importa-
ção de materiais, equipamentos e ferramentas para belas-artes e ar-
tes aplicadas, comércio de arte e produtos de arte aplicada.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor nominal
de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Paulo Filipe
Santos Delgado e Dina Vieira Silva.

ARTIGO 4.º

Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital até ao
montante de 20 vezes o capital social, mediante deliberação unâ-
nime da assembleia geral.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence a todos os sócios, que fi-
cam desde já nomeados gerentes.

§ 1.º Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
é suficiente a assinatura de um qualquer gerente.

§ 2.º Podem ser atribuídas aos sócios gratificações de balanço.

ARTIGO 6.º

É livre a cessão de quotas entre sócios, mas a cessão a estranhos
depende do consentimento da sociedade, que terá direito de prefe-
rência, em primeiro lugar, e os sócios não cedentes, em segundo lugar.

ARTIGO 7.º

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

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar a totalidade do ca-
pital social depositado, para fazer face às despesas de constituição e
registo da sociedade, adquirir equipamentos, bens móveis, imóveis
ou direitos, e proceder à instalação da sede social, assumindo a so-
ciedade todos os actos praticados pela gerência.

Está conforme o original.

7 de Maio de 2002. � O Ajudante Principal, António Aparício Sar-
dinha. 1000080080

A PALMEIRA DA SERRA � ESPAÇOS VERDES,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 2103;
identificação de pessoa colectiva P 506000168; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 2/05042002.

Certifico que, pelo sócio único Ismael Barata Rodrigues, divor-
ciado, morador no lugar da Fontinha, 2, Casais, Tomar, foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta firma A Palmeira da Serra � Espaços
Verdes, Sociedade Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Fontinha, 2, freguesia de
Casais, concelho de Tomar.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste nas construções e manutenções
de jardins, sistemas de rega, comércio de árvores, arbustos e todo o
tipo de plantas, bem como de todo o equipamento inerente à jardi-
nagem.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de uma quota do valor
nominal de 5000 euros, pertencente ao sócio.

2 � Ao sócio poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital social até ao montante global correspondente a duas vezes o
capital social.

3 � Depende de deliberação do sócio a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete ao gerente, sócio ou não
sócio, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em as-
sembleia geral.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar a totalidade do ca-
pital social depositado, a fim de custear as despesas de constituição
e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede
social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direi-
tos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade
todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que de-
finitivamente matriculada.

Está conforme o original.

7 de Maio de 2002. � O Ajudante Principal, António Aparício Sar-
dinha. 1000080078
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O ZIGOTO � SOCIEDADE DE PRONTO A VESTIR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 1094;
identificação de pessoa colectiva n.º 502523620; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 3/05042002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
dissolução e liquidação, deliberada por acordo comum dos sócios, tendo
as contas sociais sido aprovadas e encerradas em 27 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

7 de Maio de 2002. � O Ajudante Principal, António Aparício Sar-
dinha. 1000080077

FERNANDO FERREIRA MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 2104;
identificação de pessoa colectiva n.º 506032280; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 7/05042002.

Certifico que entre Fernando Ferreira Marques e sua mulher, Maria
de Jesus Barata Marques, casados sob o regime da comunhão geral, e
moradores na Rua do 5 de Outubro, lugar de Grou, Asseiceira, To-
mar, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Fernando Ferreira Marques, L.da, e
tem a sua sede na Rua de 5 de Outubro, em Grou, freguesia de
Asseiceira, concelho de Tomar.

§ único. Por simples deliberação da gerência pode a sede ser des-
locada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo a mesma abrir ou encerrar filiais, agências, sucursais ou outras
formas locais de representação, no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de avicultura.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor nominal
de 2500 euros, pertencentes a cada um dos sócios Fernando Ferreira
Marques e Maria de Jesus Barata Marques.

ARTIGO 4.º

Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital até ao
montante de 20 vezes o capital social, mediante deliberação unâ-
nime da assembleia geral.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence a todos os sócios, que fi-
cam desde já nomeados gerentes.

§ 1.º Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
é suficiente a assinatura de um qualquer gerente.

§ 2.º Podem ser atribuídas aos sócios gratificações de balanço.

ARTIGO 6.º

É livre a cessão de quotas entre sócios, mas a cessão a estranhos
depende do consentimento da sociedade, que terá direito de prefe-
rência, em primeiro lugar, e os sócios não cedentes, em segundo lugar.

ARTIGO 7.º

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

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar a totalidade do ca-
pital social depositado, para fazer face às despesas de constituição e
registo da sociedade, adquirir equipamentos, bens móveis, imóveis
ou direitos e proceder à instalação da sede social, assumindo a socie-
dade todos os actos praticados pela gerência.

Está conforme o original.

7 de Maio de 2002. � O Ajudante Principal, António Aparício Sar-
dinha. 1000080073

M. F. LOPES & SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 2025;
identificação de pessoa colectiva n.º 505717930; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 8/05042002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado o
contrato, quanto ao seu artigo 2.º, ficando o mesmo com a redacção
seguinte:

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no comércio a retalho de produtos ali-
mentares e outros, comércio de materiais de construção, exploração
agrícola e aluguer de máquinas.

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

Conferida, está conforme o original.

7 de Maio de 2002. � O Ajudante Principal, António Aparício Sar-
dinha. 1000080071

QUINTA DA FONTE � CASA DE REPOUSO � EDVIGES
FERREIRA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 2105;
identificação de pessoa colectiva P 505895269; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 9/05042002.

Certifico que, pela sócia única Edviges Nalha Estevens Ferreira,
casada com Fernando Luís Malaquias Ferreira sob o regime da co-
munhão de adquiridos, moradora na Quinta da Fonte, Carrazede,
Paialvo, Tomar, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Quinta da Fonte � Casa de Repouso �
Edviges Ferreira, Sociedade Unipessoal, L.da

2.º

A sociedade tem a sua sede na Quinta da Fonte, Carrazede, fre-
guesia de Paialvo, concelho de Tomar.

3.º

A sociedade tem por objecto a actividade de casa de repouso para
idosos e fabrico e comércio de cortinados.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde ao valor da quota única, pertencente à sócia.

5.º

1 � A gerência da sociedade será exercida pela sócia, desde já
nomeada gerente, e pelos que vierem a ser por ela nomeados.

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

6.º

A sócia única poderá celebrar com a sociedade, quaisquer negóci-
os jurídicos, no interesse e para a prossecução do objecto social desta.

7.º

A sócia poderá fazer suprimentos à sociedade nos termos e con-
dições que forem por ela definidas.

Está conforme o original.

7 de Maio de 2002. � O Ajudante Principal, António Aparício Sar-
dinha. 1000080069

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES MODELAR ALVITENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 954;
identificação de pessoa colectiva n.º 500582262; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 1/08042002.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado o
contrato, quanto ao seu artigo 2.º, ficando o mesmo com a redacção
seguinte:

ARTIGO 2.º

O objecto social é a indústria de construção civil, construção de
casas para revenda, compra de prédios para revenda, comércio por
grosso e a retalho de materiais de construção, compra e venda de
terrenos, gestão imobiliária, gestão de hotelaria e comércio de equi-
pamentos para hotelaria, compra e venda de material informático.

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

Conferida, está conforme o original.

7 de Maio de 2002. � O Ajudante Principal, António Aparício Sar-
dinha. 1000080065

ADEGA COOPERATIVA DE TOMAR, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 11;
identificação de pessoa colectiva n.º 500088817; inscrição n.º 7;
número e data da apresentação: 1/10042002.

Certifico que, em relação à Cooperativa em epígrafe, foi aumen-
tado o capital social de 29 927,81 euros para 300 000 euros, tendo,
em consequência, os artigos 6.º, n.os 1 e 2, 7.º, n.º 2, 12.º, n.os 1 e 2,
e 34.º, n.º 1 do respectivo contrato, ficado com a redacção seguinte:

ARTIGO 6.º

1 � O capital social da Cooperativa é variável e ilimitado, no
montante mínimo inicial de 300 000 euros.

2 � O capital social é representado por títulos de capital de 5 euros
cada um ou múltiplo deste.

ARTIGO 7.º

2 � A subscrição de capital é determinada por quilograma de uvas
inscritas e entregues, vezes o valor de 13 cêntimos, por quilo, sendo
actualizado em função da inflação verificada no ano anterior, arre-
dondando, por excesso, de maneira a obter-se um número inteiro de
títulos e esta importância total não poderá ser inferior a 100 euros.

ARTIGO 12.º

1 � Aos cooperadores admitidos, posteriormente, à data de 1 de
Janeiro de 2002, será exigida uma jóia de 10 % sobre o capital indi-
vidual subscrito, não podendo o valor da jóia ser inferior a 5 euros
nem superior a 500 euros.

2 � O montante das jóias pode ser alterado pela assembleia geral
e será pago da seguinte forma:

a) Quando do montante inferior a 10 euros de uma só vez no
acto da inscrição;

b) Quando de montante igual ou superior a 10 euros, em duas
prestações iguais, uma no acto da inscrição e outra no ano seguinte.

ARTIGO 34.º

1 � As reuniões ordinárias da direcção terão, pelo menos, pe-
riodicidade mensal, convocadas pelo presidente.

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

Conferida, está conforme o original.

7 de Maio de 2002. � O Ajudante Principal, António Aparício Sar-
dinha. 1000080062

SARMENTO & HENRIQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 296/
700314; identificação de pessoa colectiva n.º 500242577; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 2/020410.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 400 000$ para 1 002 410$, tendo, em consequên-
cia, o artigo 3.º do respectivo contrato, ficado com a redacção se-
guinte:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, dividido em duas quotas: uma de
3750 euros, pertencente à sócia Maria Francelina Ferreira Pereira,

e outra de 1250 euros, pertencente na proporção de 6/20 avos a Maria
Francelina Ferreira Pereira, e de 7/20 avos a cada um dos sócios Hen-
rique António Ferreira Pereira Henriques e João Luciano Ferreira
Pereira Henriques.

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

Conferida, está conforme o original.

7 de Maio de 2002. � O Ajudante Principal, António Aparício Sar-
dinha. 1000080059

CASA VIRGÍNIA � ARTIGOS DE DESPORTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 1277;
identificação de pessoa colectiva n.º 503026344; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 5/11042002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação de funções dos gerentes Virgínia de Jesus Gomes Coelho
Vieira Ferreira e António Marques Vieira Ferreira, por renúncia, em
25 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

7 de Maio de 2002. � O Ajudante Principal, António Aparício Sar-
dinha. 1000080015

CASA VIRGÍNIA � ARTIGOS DE DESPORTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 1277;
identificação de pessoa colectiva n.º 503026344; inscrição n.º 10;
número e data da apresentação: 7/11042002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado o
contrato, quanto aos artigos 3.º e 5.º, ficando os mesmos com a
redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos diver-
sos valores da escrita, é de 5000 euros, dividido em três quotas: duas
de igual valor, cada de 2272,73 euros, e outra de 454,54 euros, to-
das do sócio António Rodrigues Gonçalves.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence a sócios ou não sócios,
conforme deliberação social, ficando desde já nomeado gerente o
sócio António Rodrigues Gonçalves, bastando a assinatura de um
gerente para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos.

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

Conferida, está conforme o original.

7 de Maio de 2002. � O Ajudante Principal, António Aparício Sar-
dinha. 1000080013

ROALFE � SOCIEDADE TÉCNICA
DE REPRESENTAÇÕES NABANTINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 381;
identificação de pessoa colectiva n.º 500580804; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 9/11042002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado o
contrato, quanto ao artigo 5.º, ficando o mesmo com a redacção
seguinte:

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade eleita, com ou sem remuneração,
conforme vier a ser deliberado em assembleia geral, será exercida
quadrienalmente por cinco membros, ficando desde já nomeados
gerentes, para o próximo quadriénio: Armando Lino Roque dos San-
tos, Agostinho Lopes Ferreira, Maria Cristina da Costa Eira Roque
dos Santos, Vítor Manuel Martins Cardoso e Fernando Manuel Car-
valho.

2 � A sociedade obrigar-se-á em todos os seus actos e contratos
pela assinatura de dois gerentes, sendo obrigatória, ao menos, uma
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das assinaturas dos gerentes Armando Lino Roque dos Santos e Maria
Cristina da Costa Eira Roque dos Santos e outra a de qualquer outro
gerente.

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

Conferida, está conforme o original.

7 de Maio de 2002. � O Ajudante Principal, António Aparício Sar-
dinha. 1000080011

ROALFE � SOCIEDADE TÉCNICA
DE REPRESENTAÇÕES NABANTINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 381;
identificação de pessoa colectiva n.º 500580804; averbamento
n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/
11042002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
cessação de funções do gerente José Pereira Lopes Alho, por renún-
cia, em 15 de Fevereiro de 2002.

Conferida, está conforme o original.

7 de Maio de 2002. � O Ajudante Principal, António Aparício Sar-
dinha. 1000080009

JUNIPAN � PANIFICADORA OLÍMPIO JÚNIOR & LÚCIA
MENDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 2108;
identificação de pessoa colectiva P 506090485; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 13/16042002.

Certifico que entre Lúcia da Conceição Parada Mendes e marido,
Olímpio da Conceição Mendes Júnior, casados sob o regime da co-
munhão geral, moradores na Rua Principal, 15, lugar de São Miguel,
Madalena, Tomar, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma JUNIPAN � Panificadora Olím-
pio Júnior & Lúcia Mendes, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua Principal, 15, lugar de
São Miguel, freguesia da Madalena, concelho de Tomar.

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 na-
cional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de panificação, pastela-
ria e outros afins.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, dos valores nomi-
nais de 2500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios
Lúcia da Conceição Parada Mendes e Olímpio da Conceição Mendes
Júnior.

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 as-
sembleia 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.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
até ao montante global igual ao décuplo do capital social, reembol-
sáveis quando julgadas dispensáveis, sendo a data e forma de restitui-
ção 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 fo-
rem 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.

7 de Maio de 2002. � O Ajudante Principal, António Aparício Sar-
dinha. 1000080292

RUI & REIS � TERRAPLANAGENS, L.DA

(antes RUI & JOSÉ � TERRAPLANAGENS, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 1928;
identificação de pessoa colectiva n.º 505189305; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 5/12042002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado o
contrato, quanto ao seu artigo 1.º e aditado um n.º 1 ao artigo 3.º,
ficando os mesmos com a redacção seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma Rui & Reis � Terraplanagens, L.da, e
tem a sua sede em Casal Velho, 1-B, freguesia de Alviobeira, conce-
lho de Tomar.

3.º

1 � Poderão ser exigidas prestações suplementares aos sócios,
desde que deliberadas por unanimidade, em assembleia geral, até ao
décuplo do capital social, e poderão ser celebrados contratos de su-
primentos entre os sócios e a sociedade, sempre que esta deles ca-
reça.

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

Conferida, está conforme o original.

7 de Maio de 2002. � O Ajudante Principal, António Aparício Sar-
dinha. 1000080190

RUI & REIS � TERRAPLANAGENS, L.DA

(antes RUI & JOSÉ � TERRAPLANAGENS, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 1928;
identificação de pessoa colectiva n.º 505189305; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/12042002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
cessação de funções de gerente de José Rodrigues Batista Nunes, por
renúncia, em 2 de Abril de 2002.

Conferida, está conforme o original.

7 de Maio de 2002. � O Ajudante Principal, António Aparício Sar-
dinha. 1000079909
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LIFATEL � COMÉRCIO E SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 2106;
identificação de pessoa colectiva P 506106713; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 1/12042002.

Certifico que entre Lino do Rosário Confraria de Freitas, casado
com Lígia Maria Costa Bragança de Freitas sob o regime da comu-
nhão geral, morador em Tomar, na Rua de Alfredo Maia Pereira,
lote 4, 2.º, direito, e António Bernardino Lopes Franco, casado com
Maria Manuela Duarte Ferreira Franco sob o regime da comunhão
de adquiridos, residente na Rua de José Raimundo Ribeiro, 12, 3.º,
direito, Tomar, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma LIFATEL � Comércio e Serviços de
Telecomunicações, L.da, e tem a sua sede na Rua do Centro Republi-
cano, 66, freguesia de Santa Maria dos Olivais e concelho de To-
mar.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade é o exercício da actividade de comércio e
assistência técnica de telecomunicações e afins, equipamentos eléc-
tricos e electrónicos, importação e exportação, construção e manu-
tenção de instalações para telecomunicações.

ARTIGO 3.º

Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá ser trans-
ferida para outro local dentro do mesmo concelho ou para conce-
lhos limítrofes, e podendo ainda abrir agências, sucursais, filiais ou
outras formas de representação, no País ou no estrangeiro.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 10 000
euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de 5000 euros, uma
de cada um dos sócios Lino do Rosário Confraria de Freitas e Antó-
nio Bernardino Lopes Franco.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
acordado em assembleia geral, fica afecta a sócios e a não sócios, a
eleger em assembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes os
actuais sócios Lino do Rosário Confraria de Freitas e António Ber-
nardino Lopes Franco, sendo obrigatória a assinatura de ambos os
gerentes para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas entre sócios é livre; porém, a favor de estra-
nhos, depende do consentimento prévio da sociedade, a qual, em
primeiro lugar, e os sócios, em segundo, gozam do direito de prefe-
rência.

ARTIGO 7.º

Fica vedado aos gerentes obrigarem a sociedade em actos e con-
tratos estranhos aos negócios sociais, nomeadamente em letras de
favor, prestar fianças, subfianças, cauções e outros semelhantes.

ARTIGO 8.º

Em caso de penhora, arresto ou qualquer outra forma de apreen-
são judicial de qualquer quota, a sociedade poderá amortizá-la, pelo
valor que a mesma tiver, segundo o último balanço aprovado.

ARTIGO 9.º

Qualquer sócio poderá fazer à sociedade os suprimentos necessá-
rios, nos termos e condições deliberados em assembleia geral, po-
dendo ainda esta, desde que haja unanimidade, exigir prestações su-
plementares de capital.

ARTIGO 10.º

 A gerência é desde já autorizada, mesmo antes do registo, a ce-
lebrar quaisquer negócios relativos ao giro comercial da sociedade,
por esta assumidos, bem como proceder ao levantamento das entra-
das em dinheiro efectuadas pelos sócios e depositadas no Banco Cré-

dito Predial Português, agência de Tomar, para a realização do ca-
pital social, a fim de a sociedade poder satisfazer as despesas de
constituição e de legalização, bem como dar início à sua actividade.

Está conforme o original.

7 de Maio de 2002. � O Ajudante Principal, António Aparício Sar-
dinha. 1000080269

MARQUES & TELES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 319;
identificação de pessoa colectiva n.º 500151644.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe, a acta de aprovação das contas do ano de 2001, e respectivos
documentos de prestação de contas, referidos no artigo 42.º do Código
do Registo Comercial.

7 de Maio de 2002. � O Ajudante Principal, António Aparício Sar-
dinha. 1000079908

ANDRÉ & FILHOS � FÁBRICA DE RADIADORES
E UNIDADES METÁLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 697;
identificação de pessoa colectiva n.º 501349626.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe, a acta de aprovação das contas do ano de 2000, e respectivos
documentos de prestação de contas, referidos no artigo 42.º do Código
do Registo Comercial.

7 de Maio de 2002. � O Ajudante Principal, António Aparício Sar-
dinha. 1000079907

MAGONDEL � CARPINTARIA MECÂNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 2109;
identificação de pessoa colectiva P 505026759; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 3/19042002.

Certifico que entre Delfim Sereno Évora Soeiro, casado com Só-
nia Maria Fernandes Simões Soeiro sob o regime da comunhão ge-
ral; Gonçalo Alexandre Évora Soeiro e Mafalda Sofia Évora Soeiro,
ambos solteiros, maiores, todos moradores na Barreira Pequena, Serra,
Tomar, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de MAGONDEL � Carpinta-
ria Mecânica, L.da, tem a sua sede no lugar da Capela, Barreira Pe-
quena, freguesia da Serra, concelho de Tomar.

Por simples decisão da gerência, a sede social poderá ser mudada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
poderá criar ou encerrar filiais ou outras formas de representação
social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto social os serviços de carpintaria e
fornecimentos de madeiras nacionais e estrangeiras.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à soma de três quotas: uma do valor nominal de
1667 euros, pertencente ao sócio Delfim Sereno Évora Soeiro; uma
do valor nominal de 1667 euros, pertencente ao sócio Gonçalo Ale-
xandre Évora Soeiro, e outra do valor nominal de 1666 euros, per-
tencente à sócia Mafalda Sofia Évora Soeiro.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, será exercida pelos sócios Gonçalo Ale-
xandre Évora Soeiro e Mafalda Sofia Évora Soeiro, que desde já fi-
cam nomeados gerentes.

Os documentos de mero expediente, incluindo endosso de che-
ques, letras, vales do correio e outros meios de pagamento a favor
de contas bancárias da sociedade, bem como contratos de compra e
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venda de veículos automóveis e de artigos comercializados pela so-
ciedade e contratos de prestação de serviços, poderão ser assinados
por um dos gerentes.

Porém, para obrigar a sociedade, activa ou passivamente, a socie-
dade obriga-se pela assinatura de dois gerentes.

A gerência da sociedade poderá designar, em assembleia geral, a nome-
ação de um procurador como seu representante em actos específicos.

É expressamente vedado aos gerentes o uso da firma em letras de
favor, fianças, abonações e demais actos ou contratos alheios ao
objecto social.

ARTIGO 5.º

É livre a cessão, total ou parcial, de quotas entre os sócios, côn-
juges e seus descendentes.

Depende do consentimento da sociedade a cessão a estranhos.

ARTIGO 6.º

A sociedade assumirá, de pleno direito, com o seu registo defini-
tivo todas as despesas com a sua constituição, tais como as desta
escritura, registos, estudos e outras despesas inerentes.

Está conforme o original.

7 de Maio de 2002. � O Ajudante Principal, António Aparício Sar-
dinha. 1000079906

TRANCENA � TRANSFORMADORA DE CEREAIS
NABANTINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 1857;
identificação de pessoa colectiva n.º 504846205; inscrição n.º 2;
data da apresentação: 18042002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado o
contrato, quanto ao seu artigo 2.º, ficando o mesmo com a redacção
seguinte:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio por grosso de cereais,
leguminosas, oleaginosas e frutas, fabricação e produção de óleos
vegetais, amidos, féculas e afins, secagem e desidratação de produtos
hortofrutícolas e fabricação de álcool etílico, importação e expor-
tação, construção civil, compra e venda de imóveis.

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

Conferida, está conforme o original.

7 de Maio de 2002. � O Ajudante Principal, António Aparício Sar-
dinha. 1000079905

INTRANET � SOLUÇÕES INFORMÁTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 1733;
identificação de pessoa colectiva n.º 504255134; inscrição n.º 7;
número e data da apresentação: 6/18042002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado o
contrato, quanto ao seu artigo 3.º, ficando o mesmo com a redacção
seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 9975,96 euros, dividido em duas quotas, uma de 7481,97 euros,
pertencente ao sócio Nuno Alexandre Ribeiro de Campos Leitão, e
uma de 2493,99 euros, pertencente à sócia Filipa Alexandra Brites
Escudeiro de Sousa.

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

Conferida, está conforme o original.

7 de Maio de 2002. � O Ajudante Principal, António Aparício Sar-
dinha. 1000079904

BLOCO DE REPRESENTAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 136;
identificação de pessoa colectiva n.º 500045984; inscrição n.º 15;
número e data da apresentação: 7/17042002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
designação do conselho de administração para o resto do triénio de
2001-2003, eleito em assembleia geral de 26 de Março de 2002,
com a seguinte composição:

Presidente � José Júlio Lourenço Lopes; vice-presidente � Ma-
ria Filomena Marques da Silva Lourenço Lopes; vogais � Rosalina
Maria Lourenço Lopes, Luísa Isabel Ferreira dos Santos Mendes e
José Alberto Correia Rodrigues Polónio.

Conferida, está conforme o original.

7 de Maio de 2002. � O Ajudante Principal, António Aparício Sar-
dinha. 1000079903

BLOCO DE REPRESENTAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 136;
identificação de pessoa colectiva n.º 500045984; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 14; número e data da apresentação: 6/
17042002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
cessação de funções de António da Conceição Lopes do cargo de
presidente do conselho de administração, por renúncia, em 26 de
Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

7 de Maio de 2002. � O Ajudante Principal, António Aparício Sar-
dinha. 1000079902

SETÚBAL

ALCÁCER DO SAL

L. M. M. � LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE MATAS, L.DA

Sede: lugar da Comporta, freguesia da Comporta,
Alcácer do Sal

Conservatória dos Registos Civil e Predial de Alcácer do Sal. Matrí-
cula n.º 623/020521; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 9/020521.

Contrato de sociedade

No dia 13 de Maio de 2002, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Setúbal, perante mim, Maria do Céu
dos Santos Fernandes Garcia, notária do respectivo Cartório, com-
pareceram como outorgantes:

1.º Juan Carlos Oyaneder Rojas, casado com Celestina Maria Nu-
nes Oyaneder sob o regime da comunhão de adquiridos, natural do
Chile, de nacionalidade chilena, residente na Avenida de Bento de
Jesus Caraça, 71, 2.º, A, Setúbal;

2.º João Manuel Simão Dias, solteiro, maior, natural da freguesia
da Luz, concelho de Tavira, residente na Rua da Cordoaria, 13, rés-
-do-chão, esquerdo, Cruz de Pau, Amora.

Verifiquei a identidade dos outorgantes, quanto ao primeiro, por
exibição do seu cartão de residência n.º 1594, de 18 de Janeiro de
1999, emitido pelos Serviços de Estrangeiros e Fronteiras, e, quanto
ao segundo, pela exibição do seu bilhete de identidade n.º 8665287,
de 2 de Fevereiro de 2001, emitido pelos Serviços de Identificação
Civil de Lisboa.

E pelos outorgantes foi dito:
Que constituem entre si uma sociedade comercial por quotas, a

qual se regerá pelas cláusulas e condições constantes dos artigos se-
guintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma L. M. M. � Limpeza e Manu-
tenção de Matas, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no lugar da Comporta, freguesia
da Comporta, concelho de Alcácer do Sal.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como abrir ou encerrar agências, filiais, delegações, sucursais ou outras
formas de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em limpeza e manutenção de
matas, assistência a incêndios e protecção de espaços verdes.
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ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete a sócios ou a não sócios,
conforme for deliberado em assembleia geral.

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.
4 � O gerente João Manuel Simão Dias não será remunerado.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição e registo da
sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social e a
adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direitos, mes-
mo antes do registo definitivo, assumindo a sociedade todos os ac-
tos praticados pela gerência, nesse período, logo que definitivamen-
te matriculada.

Está conforme o original.

29 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Paula Molha
Zacarias Rebelo Balona. 1000081273

BARREIRO

ANTÓNIO ANTUNES MATEUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1433/
920210; identificação de pessoa colectiva n.º 502701617; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 5/020226.

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

Aumento e redenominação do capital social, alterando o artigo 3.º,
o qual passa a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social é de 5000 euros, está integralmente realizado em
dinheiro e já depositado na Caixa Geral de Depósitos, e correspondente
à soma de três quotas, pertencendo uma do valor nominal de 2250 euros
ao sócio António Antunes Mateus; outra do valor nominal de 2250
euros à sócia Maria de Jesus Lopes Pereira Mateus, e outra do valor
nominal de 500 euros ao sócio Leonel Jorge Pereira Antunes.

O texto actualizado, ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

23 de Maio de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância P. S. Car-
doso. 1000079760

RESTAURANTE PIZARIA NAPOLITANO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2041/
960131; identificação de pessoa colectiva n.º 503593842; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 3/020226.

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

Aumento e redenominação do capital social, alterando o artigo 3.º,
o qual passa a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e é formado
por duas quotas do valor nominal de 2500 euros cada, uma para cada sócio.

O texto actualizado, ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

23 de Maio de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância P. S. Car-
doso. 1000079758

AREPROJECTO � PROJECTOS E CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2158/
961108; identificação de pessoa colectiva n.º 503759406; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 1/020226.

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

Aumento e redenominação do capital social, alterando o artigo 4.º,
o qual passa a ter a seguinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma
quota do valor nominal de 3750 euros, pertencente ao sócio José
Fernando Caco Avelino, e uma quota do valor nominal de 1250 euros,
pertencente à sócia Paula Cristina Gomes Bregante Avelino.

O texto actualizado, ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

23 de Maio de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância P. S. Car-
doso. 1000079757

J. ROSÁRIO � MATERIAIS DE EMBALAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1037/
881024; identificação de pessoa colectiva n.º 502064838; inscri-
ção n.º 12; número e data da apresentação: 1/020225.

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

Aumento e redenominação do capital social, alterando o artigo 4.º,
o qual passa a ter a seguinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 50 000
euros e corresponde à soma de duas quotas: uma quota do valor nomi-
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nal de 31 250 euros, pertencente ao sócio José Maria Henriques
Remourinho, e uma quota do valor nominal de 18 750 euros, per-
tencente à sócia Leandra Maria Fialho Feliciano Remourinho.

O texto actualizado, ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

23 de Maio de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância P. S. Car-
doso. 1000079756

VOLDA � ENGENHARIA E GESTÃO INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1798;
identificação de pessoa colectiva n.º 503215244; data: 020312.

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

23 de Maio de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância P. S. Car-
doso. 1000079755

CICLO GRÁFICO � PUBLICIDADE, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2773;
identificação de pessoa colectiva n.º 504973843; data: 020311.

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

23 de Maio de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância P. S. Car-
doso. 1000079754

JOSÉ DA SILVA CRISPIM & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1948;
identificação de pessoa colectiva n.º 503457299; data: 210202.

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

20 de Maio de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância P. S. Car-
doso. 1000079753

L. B. C. � TANQUIPOR � MOVIMENTAÇÃO
E ARMAZENAGEM DE LÍQUIDOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1410;
identificação de pessoa colectiva n.º 501404635; data: 190202.

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

20 de Maio de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância P. S. Car-
doso. 1000079752

AFONSO PEREIRA & SUSETE SANTINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2836/
010111; identificação de pessoa colectiva n.º 505294648; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
19/131201.

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

Mudança de sede:
2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de 20 de Abril, 20, 3.º,

freguesia de Verderena, concelho do Barreiro.

O texto actualizado, ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

13 de Maio de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância P. S. Car-
doso. 1000079750

PROFINT � ESTUDOS E PROJECTOS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1658/
930706; identificação de pessoa colectiva n.º 501406115; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 2/020308.

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 Fevereiro de 2002.

Está conforme o original.

23 de Maio de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância P. S. Car-
doso. 1000079510

SOCIEDADE DE CABELEIREIROS MANUELA
& LAURINDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 3079/
020204; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/020204.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo con-
trato se rege pelos seguintes artigos:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Sociedade de Cabeleireiros Ma-
nuela & Laurindo, L.da

2 � A sua sede é na Rua de João Azevedo do Carmo, 21, fregue-
sia do Lavradio, concelho do Barreiro.

3 � Por simples deliberação da gerência, a sociedade pode deslo-
car a sede da sociedade dentro do concelho do Barreiro ou para
concelho limítrofe, e abrir ou encerrar filiais, sucursais, agências ou
outras formas locais de representação.

2.º

O objecto da sociedade consiste em salão de cabeleireiro, estética,
bijutaria, perfumaria, importação, exportação.

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, perten-
cendo uma a cada um dos sócios, Laurindo Paulo Baltazar Martins,
contribuinte fiscal n.º 192280619, solteiro, maior, natural da freguesia
e concelho do Barreiro, residente na Rua do Dr. Manuel Pacheco No-
bre, 88, 1.º, esquerdo, freguesia do Alto do Seixalinho, concelho do
Barreiro, titular do bilhete de identidade n.º 9570877, emitido a 30 de
Outubro de 2001, e Maria Manuela Baltazar Martins Pires, contribuinte
fiscal n.º 180136100, casada sob o regime da comunhão de adquiridos
com Luís Carlos Venâncio Pires, natural da freguesia de Carnaxide, con-
celho de Oeiras, residente na referida Rua do Dr. Manuel Pacheco
Nobre, 79, 2.º, esquerdo.

4.º

1 � A gerência e a administração da sociedade, a sua representa-
ção em juízo e fora dele, activa e passivamente, fica a cargo de ambos
os sócios, desde já nomeados gerentes, dispensados de prestar cau-
ção, que terão ou não remuneração, conforme vier a ser deliberado
em assembleia geral.

2 � Para obrigar validamente a sociedade em todos os seus actos e
contratos é necessária a assinatura conjunta dos referidos gerentes.

3 � A sociedade não pode ser obrigada em actos ou contratos
estranhos aos seus negócios sociais, designadamente em fianças, abo-
nações, letras de favor ou outros documentos de natureza semelhante.

5.º

A divisão e cessão de quotas entre sócios é livre; porém, quando
a favor de estranhos; depende sempre do prévio consentimento da
sociedade, a quem fica reservado o direito de preferência, em pri-
meiro lugar, e ao sócio não cedente, em segundo lugar.

6.º

Quando a lei não exija outras formalidades e prazos, as assem-
bleias gerais serão convocadas com 15 dias de antecedência, através
de cartas registadas ou protocoladas.

Está conforme o original.

23 de Maio de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância P. S. Car-
doso. 1000079508
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MULTIMERCA � EXPORTAÇÃO, IMPORTAÇÃO
E COMERCIALIZAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 643/
820330; identificação de pessoa colectiva n.º 501355413; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 6/020304.

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: 12 de Dezembro de 2001.

Está conforme o original.

23 de Maio de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância P. S. Car-
doso. 1000079507

ANTUNES & BARBOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 3098/
080201; identificação de pessoa colectiva n.º 505330466; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 1/020307.

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

Alteração parcial do contrato, quanto ao n.º 2 do artigo 1.º, o
qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua das Flores, 6, Vale de
Trabuco, freguesia de Santo António da Charneca, concelho do Bar-
reiro.

O texto actualizado, ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

23 de Maio de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância P. S. Car-
doso. 1000079504

HAMID & ALMEIDA � LAVANDARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1804/
940608; identificação de pessoa colectiva n.º 503215457; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 2/011210.

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

Aumento e redenominação do capital social, alterando o artigo 4.º,
o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, passará a
ser de 5000 euros e corresponderá à soma de três quotas, duas quo-
tas iguais de 2000 euros cada, pertencentes cada uma delas a cada
um dos sócios Abdul Hamid Cassam Mahomed e Mahomed Yakoob,
e uma de 1000 euros, pertencente ao sócio Fernando Pereira de Al-
meida.

O texto actualizado, ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

23 de Maio de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância P. S. Car-
doso. 1000079503

JOEL & ISILDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2104/
960712; identificação de pessoa colectiva n.º 503686026; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 3/020304.

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

Aumento e redenominação do capital social, alterando o artigo 3.º,
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 iguais, sendo cada uma do

valor nominal de 2500 euros, pertencendo respectivamente uma ao
sócio Joel Manuel Mata Pereira e outra à sócia Isilda Alexandrina
Lima Letras Pereira.

O texto actualizado, ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

23 de Maio de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância P. S. Car-
doso. 1000079501

LUÍS & MADALENO � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ELÉCTRICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2499/
990114; identificação de pessoa colectiva n.º 504456385; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 2/020304.

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

Aumento e redenominação do capital social, alterando o artigo 3.º,
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: uma do valor nominal
de 2500 euros, pertencente ao sócio Luís Carlos Pereira Marinho, e
uma do valor nominal de 2500 euros, pertencente ao sócio Inocên-
cio José Mota Madaleno.

O texto actualizado, ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

23 de Maio de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância P. S. Car-
doso. 1000079499

AMIGOS DO PARQUE � JARDIM-DE-INFÂNCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1347/
910621; identificação de pessoa colectiva n.º 502586150; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 1/020304.

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

Aumento e redenominação do capital social, alterando o artigo 3.º,
o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, está integralmente realizado em dinheiro, é do
valor de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma do
valor nominal de 3750 euros, pertencente ao sócio gerente José
Gonçalves Martins, e outra do valor nominal de 1250 euros, per-
tencente à sócia Margarida Maria Marques de Sousa.

O texto actualizado, ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

23 de Maio de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância P. S. Car-
doso. 1000079497

MAR ALTO � COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE BACALHAU, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2634/
960105; identificação de pessoa colectiva n.º 503559512; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 7/020301.

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

Aumento de capital e alteração parcial do contrato, quanto aos
artigos 5.º e 6.º, o qual passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

1 � O capital social é de 50 000 euros, está integralmente subs-
crito e realizado em dinheiro, e é dividido em 10 000 acções ordiná-
rias, cada uma com o valor nominal de 5 euros.
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ARTIGO 6.º

1 � O capital social poderá ser elevado até 1 246 995 euros, por
uma ou mais vezes, por decisão do conselho de administração, que
fixará a forma, as condições de subscrição e as categorias de acções
a emitir, de entre as previstas neste contrato ou outras permitidas
por lei.

O texto actualizado, ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

23 de Maio de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância P. S. Car-
doso. 1000079496

FERNANDES & PIEDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1790/
940510; identificação de pessoa colectiva n.º 502116366; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 1/020301.

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

Aumento e redenominação do capital social, alterando o artigo 3.º,
o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5025 euros e está integralmente realizado
em dinheiro, dividido em três quotas iguais, correspondentes à soma
das seguintes quotas dos sócios: uma de 1675 euros de Albino Gomes
Fernandes; outra de 1675 euros de José Gomes Fernandes, e uma
outra igualmente de 1675 euros de Marcelino João dos Santos Pie-
dade.

O texto actualizado, ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

23 de Maio de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância P. S. Car-
doso. 1000079491

GARRAFEIRA ROQUE, COMÉRCIO DE BEBIDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1065/
890127; identificação de pessoa colectiva n.º 502108363; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 3/020220.

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

Aumento e redenominação do capital, alterando o artigo 3.º, o
qual passa a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, correspondente à soma de duas quotas iguais de 2500 euros,
pertencentes uma a cada sócio.

O texto actualizado, ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

23 de Maio de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância P. S. Car-
doso. 1000079490

MÁRIO BORGES � ELECTRICISTAS AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1626/
930405; identificação de pessoa colectiva n.º 502969610; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 2/020227.

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

Alteração parcial do contrato com aumento de capital, quanto ao
artigo 3.º, o qual passa a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 600 000$ e corresponde à soma de duas quotas: uma quota do
valor nominal de 5 300 000$, pertencente ao sócio Mário José

Barroso Sirgado Borges, e uma quota do valor nominal de
5 300 000$, pertencente à sócia Otília Rosa Miranda Borges Sirgado.

O texto actualizado, ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

23 de Maio de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância P. S. Car-
doso. 1000079487

IRMÃOS FERREIRAS & SOUSA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2558/
760924; identificação de pessoa colectiva n.º 500606650; inscri-
ção n.º 17; número e data da apresentação: 1/010807.

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

Aumento de capital, alterando o corpo do artigo 4.º e seu § 2, o
qual passa a ter a seguinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 750 000 euros,
representado por 150 000 acções, ao portador, com o valor nomi-
nal de 5 euros cada uma.

§ 2.º O capital encontra-se assim dividido: Amadeu dos Santos
Ferreira, com 225 000 euros; Arlindo dos Santos Ferreira, com
225 000 euros; António de Almeida e Sousa, com 112 500 euros;
Arlindo Nunes Ferreira, com 75 000 euros, e Carlos Olavo Ferreira
Carreira Sousa, com 112 500 euros.

O texto actualizado, ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

23 de Maio de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância P. S. Car-
doso. 1000079485

MOITA

PAVE � PANIFICADORA DE ALHOS VEDROS, L.DA

Sede: Rua de Cândido dos Reis, 47, Alhos Vedros, Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 905/
930510; identificação de pessoa colectiva n.º 503002305; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
2/29042002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, Luís Mário
Guerreiro Andrade, renunciou à gerência, em 22 de Abril de 2002.

Conferida, está conforme o original.

21 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Lucinda Neves
Abrunheiro Andrade. 1000078551

CROISSANTERIA A PARISIENSE, L.DA

Sede: Avenida da Liberdade, 20-A-B, Baixa da Banheira, Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 2117/
0020423; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
2304002.

Certifico que entre Joel Patrício da Conceição Mendes dos Santos
e Maria da Luz da Conceição Mendes, foi constituída a sociedade
em epígrafe, a qual se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Croissanteria A Parisiense, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida da Liberdade, 20-A-
-B, freguesia da Baixa da Banheira, concelho da Moita.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de estabelecimento
de croissanteria e cafetaria.
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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, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou não sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada é necessária a intervenção de
dois gerentes.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

Conferida, está conforme o original.

20 de Maio de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria da Conceição
Marmeleira Migas Monteiro. 1000078548

TRAVENSUL � COMPONENTES DE FRICÇÃO AUTO, L.DA

Sede: Rua da Bela Rosa, 20, 1.º, Alhos Vedros, Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 911/
930602; identificação de pessoa colectiva n.º 503017710; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 3/22112001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital com a quantia de 502 410$, subscrito pelos sócios em
partes iguais, tendo, em consequência, alterado parcialmente o con-
trato, quanto ao artigo 3.º

Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas: José Manuel de Sousa Martins e Maria de Fátima

da Silva Rodrigues Martins, com 2500 euros cada.

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

Conferida, está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Cristina Maria
Lucas Bolina. 1000080606

AUTO TÁXIS ANTÓNIO PEDRO, L.DA

Sede: Rua da Liberdade, 173, rés-do-chão, esquerdo,
Baixa da Banheira, Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 2009/
0011017; identificação de pessoa colectiva n.º 500528802.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na respectiva pasta, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2000.

Conferida, está conforme o original.

21 de Maio de 2002. � O Ajudante Principal, Germano dos Santos
Sousa. 1000078538

FIBITEL � ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Sede: Parque de Empresas dos Quatro Marcos, fracção D,
Alto da Malhada, Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 2111/
0020415; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/
1504002.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre a
FIBNET � Engenharia e Telecomunicações, S. A., e a Montajes e
Instalaciones de Telecomunicación, S. L., a qual se rege pelo se-
guinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma FIBITEL � Engenharia de
Telecomunicações, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Parque de Empresas dos Qua-
tro Marcos, fracção D, Alto da Malhada, freguesia e concelho da
Moita.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como abrir ou encerrar agências, filiais, delegações, sucursais ou outras
formas de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em engenharia de telecomunica-
ções, construção e reparação de redes de telecomunicações, compra
e venda de equipamentos, fiscalização, projectos de engenharia,
manutenção de redes de televisão por cabo, telefone, Internet, da-
dos e serviços de telecomunicações.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é
de 50 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do
valor nominal de 25 000 euros, pertencente uma a cada uma das
sócias.

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

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

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou não sócios, fi-
cando desde já nomeados gerentes os não sócios António Torres
Cuadra, casado, residente em Madrid, na Calle de Valdespina, 4,
Espanha; Manuel Gomes Mexicado, casado, residente em Calle
Ramon Power, 60, 1.º-B, Madrid; Amândio Afonso da Conceição
Dias, casado, residente na Rua do Monte Novo, 15, Pinhal Novo, e
António Jaime dos Santos Palhinhas Afonso, casado, residente na
Rua de Pedro Álvares Cabral, 30, Portais da Arrábida, Palmela.

A sociedade obriga-se:
a) Com a intervenção conjunta de qualquer um dos gerentes An-

tónio Jaime dos Santos Palhinhas Afonso ou Amândio Afonso da
Conceição Dias, com qualquer um dos gerentes António Torres
Cuadra ou Manuel Gomes Mexicado;

b) Com a intervenção de um qualquer dos gerentes, para a emis-
são de cheques até ao montante de 2500 euros ou para actos de mero
expediente.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

as obrigações sociais;
d) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

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

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral;
g) No caso de dissolução de qualquer sócia.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

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

Conferida, está conforme o original.

8 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Cristina Maria Lucas
Bolina. 1000078523
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N. S. T. � CARPINTARIA E MARCENARIA, L.DA

Sede: Praceta de Maria Luísa Soares, lote 92, 3.º, esquerdo,
Baixa da Banheira, Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 2104/
030228; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 45/
280302.

Certifico que entre Nuno Miguel Tareco Caeiro e Sandra Isabel
Tareco Caeiro, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma N. S. T. � Carpintaria e Mar-
cenaria, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Praceta de Maria Luísa Soa-
res, lote 92, 3.º, esquerdo, Fontainhas, freguesia da Baixa da Banheira,
concelho da Moita.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como abrir ou encerrar agências, filiais, delegações, sucursais ou outras
formas de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de carpintaria e
marcenaria.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

2 � Para obrigar a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Conferida, está conforme o original.

22 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Lucinda Neves
Abrunheiro Andrade. 1000080626

TERMOFLUITÉCNICA � INSTALAÇÕES TÉCNICAS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Avenida de Diogo Cão, lote 1, 1.º, B, Vale da Amoreira, Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 1413/
971126; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 40/271201.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado o
capital com a quantia de 602 410$, subscrito pelo sócio, tendo, em
consequência, alterado parcialmente o contrato, quanto ao artigo 3.º

Capital: 5000 euros.
Sócio e quota: Joaquim Fernandes Lopes, com 5000 euros.

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

Conferida, está conforme o original.

15 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Lucinda
Neves Abrunheiro Andrade. 1000046601

SANTIAGO DO CACÉM

C. S. � PROJECTOS E TURISMO, L.DA

Sede: Bairro Pôr do Sol, bloco 14-B, rés-do-chão, topo sul,
Vila Nova de Santo André, Santo André, Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrí-
cula n.º 827/961202; identificação de pessoa colectiva
n.º 503777811; inscrição n.º 4; número e data da apresentação:
12/20020228.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositado
na pasta respectiva, a fotocópia da escritura, de onde consta a dis-
solução e encerramento da liquidação, tendo as contas sido aprova-
das em 12 de Dezembro de 2001.

Conferida, está conforme o original.

15 de Maio de 2002. � O Primeiro-Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000081164

GAMITO, DINIS & GAMITO, L.DA

Sede: Rua do 1.º de Maio, 10, Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrí-
cula n.º 930/980924; identificação de pessoa colectiva
n.º 504289241; inscrição n.º 2; número e data da apresentação:
1/20020326.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
alteração parcial do contrato, com redenominação e aumento do capi-
tal, tendo o aumento sido de 600 000$ para 5000,01 euros, realizado
em dinheiro, subscrito na proporção das respectivas quotas dos sócios
António Manuel Alves Gamito de Matos, António Candeias Parreira
Gonçalves Gamito e Vítor Manuel Lopes Dinis, tendo a alteração sido,
quanto ao artigo 3.º do referido contrato de sociedade, o qual ficou com
a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de 5000,01
euros, representado por três quotas iguais de 1666,67 euros cada,
pertencendo uma a cada sócio.

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

Conferida, está conforme o original.

29 de Maio de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Benigno Manuel
Borges Branco. 1000081163
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