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3. Diversos

PARTE A

BALANCETES

INVESTIMENTO DIRECTO � SOCIEDADE FINANCEIRA DE CORRETAGEM, S. A.

Sede: Praça de Alvalade, 6, 1.º, A1, 1700-036 Lisboa

Capital social: 10 000 000 euros

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o n.º 9257.
Contribuinte n.º 504312189.

Balanço em 31 de Março de 2002
(Em euros)

2002 2001
�Activo Activo Amortizações Activo Activo

bruto e provisões líquido líquido

1 � Caixa e disponibilidades em bancos centrais ............ 53 225,92 � 53 222,92 6 272 593,24
2 � Dispon. à vista sobre instituições de crédito ........... 14 440 330,51 � 14 440 330,51 1 667 260,27
3 � Outros créditos sobre instituições de crédito ........... 4 735 000 � 4 735 000 6 750 000
4 � Créditos sobre clientes ............................................. 10 942,38 10 942,38 � 5 317,61
5 � Obrigações e outros títulos de rendimento fixo ...... 7 843,93 � 7 843,93 7 745,83

a) Obrigações e outros títulos de rendimento fixo � 7 843,93 � 7 843,93 7 745,83
de emissores públicos.

b) Obrigações e outros títulos de rendimento fixo � � � � �
de outros emissores.

(Dos quais: obrigações próprias) ................................. (�) (�) (�) (�)

6 � Acções e outros títulos de rendimento variável ...... 855 204,16 � 855 204,16 �
7 � Participações ............................................................ 819 225 � 819 225 �
8 � Partes de capital em empresas coligadas ................. � � � �
9 � Imobilizações incorpóreas ........................................ 665 849,56 232 243,54 433 606,02 326 735,29

10 � Imobilizações corpóreas ........................................... 312 115,12 121 692,17 190 422,95 225 842,07

(Dos quais: imóveis) ................................................... (�) (�) (�) (�)

13 � Outros activos .......................................................... 44 393,53 � 44 393,53 177 588,41
15 � Contas de regularização ............................................ 6 574 837,87 � 6 574 837,87 269 076,44
16 � Prejuízo do exercício ............................................... � � � 126 877,60

                   Total do activo ................................. 28 518 967,98 364 878,09 28 154 089,89 15 856 036,76

(Em euros)

2001
Passivo 2002 �

Líquido

2 � Débitos para com clientes ...................................................................................................... 25 614,22 �

a) Depósitos de poupança ........................................................................................................ � �
b) Outros créditos ..................................................................................................................... 25 614,22 �



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 177 � 2 de Agosto de 200216 496-(124)

(Em euros)

2001
Passivo 2002 �

Líquido

ba) À vista ........................................................................................................................ � �
bb) A prazo ...................................................................................................................... � �

4 � Outros passivos ...................................................................................................................... 11 934 415,83 5 946 956,39
5 � Contas de regularização .......................................................................................................... 7 516 057,01 240 710,54
6 � Provisões para riscos e encargos ........................................................................................... � 294,33

a) Provisões para pensões e encargos similares ....................................................................... � �
b) Outras provisões .................................................................................................................. � 294,33

6-A � Fundo para riscos bancários gerais ..................................................................................... � �
9 � Capital subscrito ..................................................................................................................... 10 000 000 10 000 000

10 � Prémios de emissão ................................................................................................................ 321 428,57 321 428,57
13 � Resultados transitados ............................................................................................................ �1 788 805,10 �653 353,07
14 � Lucro do exercício ................................................................................................................. 145 379,36 �

                                       Total do passivo .................................................................. 28 154 089,89 15 856 036,76

Rubricas extrapatrimoniais

2002

1 � Passivos eventuais ............................................................................................................................................................... 314 598

Dos quais:

Aceites e compromissos por endosso de efeitos redescontados .................................................................................. �
Cauções e activos dados em garantia .......................................................................................................................... 314 598

2 � Compromissos ..................................................................................................................................................................... 13 602,96

A Administração: (Assinaturas ilegíveis.) � O Técnico Oficial de Contas, (Assinatura ilegível.) 3000057129
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AVEIRO
VALE DE CAMBRA

EQUISOUSA � EQUIPAMENTOS
PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 872/010320; identificação de pessoa colectiva n.º 505364611;
entrada n.º 1/020617.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício de 2001.

17 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Graciete Maria de
Fátima Alves Pedro Cunha e Silva. 1000088714

CASA ZÉ DOS FRANGOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 1000/020617; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/
20020617.

Certifico que entre:
1 � José Augusto Tavares dos Santos, casado com Maria Clo-

tilde Gomes Saraiva na comunhão de adquiridos, natural da fregue-
sia de Macieira de Cambra, concelho de Vale de Cambra, residen-
te na Avenida do Infante D. Henrique, 314, 6.º C, freguesia de Vila
Chã, concelho de Vale de Cambra.

2 � António Francisco dos Santos, casado com Maria Albertina
Tavares na comunhão geral, natural da referida freguesia de Vila
Chã, onde é residente na Avenida do Infante D. Henrique, 180,
Edifício Central, 4.º D, foi constituída a sociedade em epígrafe que
se rege pelo seguinte contrato:

Documento complementar elaborado de harmonia com o artigo 64.º
do Código do Notariado e que faz parte integrante da escritura.

1.º

A sociedade adopta a firma Casa Zé dos Frangos, L.da, com sede
à Avenida do Infante D. Henrique, 142, freguesia de Vila Chã,
concelho de Vale de Cambra.

§ único. Por simples deliberação da gerência, poderá a sede so-
cial ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou
concelhos limítrofes, bem como poderá abrir ou encerrar filiais,
sucursais, agências ou qualquer outra forma de representação so-
cial no território nacional ou no estrangeiro.

2.º

O seu objectivo consiste no comércio a retalho de carne de fran-
go, peru, codornizes e outras aves.

3.º

O capital social, integralmente subscrito em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas, uma de 3750 euros, perten-
cente a José Augusto Tavares dos Santos e outra de 1250 euros,
pertencente a António Francisco dos Santos.

4.º

Na cessão de quotas a favor de estranhos, em primeiro lugar a
sociedade e em segundo ao sócio não cedente, fica reservado o
direito de preferência.

5.º

 A gerência social, remunerada ou não conforme for deliberado
em assembleia geral, fica afecta aos referidos sócios José e António,
ora nomeados gerentes.

§ 1.º Para obrigar validamente a sociedade, em todos os seus
actos e contratos, é suficiente a assinatura de um dos gerentes, ora
nomeados.

§ 2.º Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência pode
nomeadamente:

a) Comprar, vender ou permutar quaisquer bens imóveis ou
móveis, incluindo viaturas automóveis;

4. Empresas � Registo comercial
b) Dar ou tomar de arrendamento quaisquer locais ou rescindir

os respectivos contratos;
c) Adquirir por trespasse quaisquer estabelecimentos comerciais

ou industriais;
d) Celebrar contratos de leasing; e
e) Confessar, desistir ou transigir em juízo e fora dele.
§ 3.º Não é permitido aos gerentes obrigar a sociedade em fian-

ças, abonações, letras de favor e outros actos e contratos estranhos
aos negócios sociais.

6.º

A sociedade tem o direito de proceder à amortização da respec-
tiva quota nos seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando por qualquer motivo, a quota seja retirada da livre

disponibilidade do seu titular.

7.º

A gerência fica com a faculdade de movimentar o capital social
antes do registo, para fazer face a despesas com a escritura, regis-
to e instalação da própria sociedade.

(Assinaturas ilegíveis.)

Conferida. Está conforme o original.

17 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Graciete Maria de
Fátima Alves Pedro Cunha e Silva. 1000088713

VICAIMA � INDÚSTRIA DE MADEIRAS E DERIVADOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 92/691105; identificação de pessoa colectiva n.º 500018090;
número e data da apresentação: 11/20020606.

Certifico que foi depositada a fotocópia da acta n.º 86 de 29 de
Maio de 2002 de onde consta a deliberação de emissão de obriga-
ções e da qual se extracta o seguinte:

Facto: emissão de obrigações.
Montante: 2 000 000.
Valor nominal: 5 euros.
Natureza: ao portador, por subscrição particular.
Data da deliberação: 29 de Maio de 2002.

11 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Graciete Maria de
Fátima Alves Pedro Cunha e Silva. 1000087926

VICAIMA � INDÚSTRIA DE MADEIRAS E DERIVADOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 92/691105; identificação de pessoa colectiva n.º 500018090;
entradas n.os 1 e 2/020606.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício de 2001.

Mais certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram
depositados os documentos da prestação de contas consolidadas,
relativo ao exercício de 2001.

11 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Graciete Maria de
Fátima Alves Pedro Cunha e Silva. 1000087925

A. P. INVEST, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 999/020607; número e data da apresentação: 14/20020607.

Certifico que entre:
1 � Armando Costa Leite de Pinho, natural da freguesia de Vila

Chã, concelho de Vale de Cambra e residente na Quinta do Pom-
bal São Tiago, freguesia de Codal, concelho de Vale de Cambra.

2 � Sua mulher, Maria Cândida Soares de Almeida Leite de
Pinho, consigo residente e casados na comunhão geral, natural da
referida freguesia de Vila Chã.
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3 � Ana Maria Almeida Leite de Pinho Macedo Silva, casada
com João Nuno da Costa Oliveira Macedo Silva na separação de
bens, natural da referida freguesia de Vila Chã e residente na Rua
de Raul Brandão, 71, da cidade do Porto.

4 � Jorge Manuel Almeida Leite de Pinho, solteiro, maior, na-
tural da dita freguesia de Vila Chã e residente na Quinta do Pom-
bal de São Tiago, freguesia de Codal, concelho de Vale de Cambra.

5 � Maria da Graça Almeida Leite de Pinho, solteira, maior,
natural da referida freguesia de Vila Chã e residente na Quinta do
Pombal de São Tiago, acima referida, foi constituída a sociedade
em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

Documento complementar.

CAPÍTULO I

Denominação, sede, duração e objecto

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma A. P. Invest, SGPS, S. A.
2 � A duração da sociedade é por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede social na Quinta do Pombal de
São Tiago, freguesia de Codal, concelho de Vale de Cambra.

2 � Por deliberação do conselho de administração, a sede social
poderá ser transferida para qualquer local, dentro do mesmo con-
celho ou para concelho limítrofe.

3 � Pode também o conselho de administração deliberar, criar
ou encerrar sucursais, agências, delegações ou quaisquer outras
formas de representação, quer em território nacional quer no estran-
geiro.

ARTIGO 3.º

1 � A sociedade tem por objecto a gestão de participações so-
ciais noutras sociedades, como forma indirecta de exercício de ac-
tividades económicas.

2 � A sociedade pode prestar serviços técnicos de administra-
ção e gestão nos termos da lei.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 50 000 euros, dividido e representado por 10 000 ac-
ções com o valor nominal de 5 euros cada.

2 � As acções serão todas obrigatoriamente nominativas, poden-
do ser tituladas ou escriturais.

3 � Sendo tituladas, os títulos poderão ser de 1, 10, 50, 100,
1000, 5000, 10 000 e múltiplos de 10 000 acções, sendo permitida
a sua divisão ou concentração nos termos da lei.

4 � Os títulos provisórios ou definitivos, representativos das
acções ou das obrigações, se os houver, serão assinados por dois
administradores, podendo ambas as assinaturas ser de chancela.

ARTIGO 5.º

1 � Nos aumentos de capital por entradas em dinheiro, as pes-
soas que, à data das respectivas deliberações, forem accionistas têm
direito de preferência, quer na subscrição das novas acções repre-
sentativas do aumento, quer no rateio daquelas que relativamente
às quais tal direito não tenha sido exercido.

2 � A deliberação a que se refere o n.º 2 do artigo 460.º do
Código das Sociedades Comerciais, tem que ser tomada por um
número de votos que corresponda, pelo menos, a 75% em primei-
ra convocação, e a, pelo menos, 50% em segunda convocação.

ARTIGO 6.º

Os accionistas têm direito de preferência relativamente à aliena-
ção inter-vivos de acções que outros accionistas se proponham fa-
zer, na proporção das acções que já possuírem, salvo se a aliena-
ção for feita a favor de cônjuge ou de parente do transmitente até
ao terceiro grau, mas apenas na linha recta.

ARTIGO 7.º

1 � Com vista à aplicação do disposto no artigo anterior, o ac-
cionista que pretenda transmitir a totalidade ou parte das suas ac-
ções, deverá comunicar esse propósito ao presidente do conselho

de administração da sociedade, indicando a quantidade de acções
a alienar, o valor da transacção, a identificação do previsto
adquirente e demais condições de transmissão.

2 � O conselho de administração, através de carta registada com
aviso de recepção enviada no prazo de 10 dias, contados a partir
do recebimento da comunicação referida no número anterior, avi-
sará os accionistas para declararem se pretendem exercer o direito
de preferência, informando-os de todas as condições oferecidas para
a projectada alienação.

3 � Os accionistas interessados em exercer o direito de preferên-
cia, deverão declarar essa intenção ao conselho de administração, no
prazo de 10 dias a contar do recebimento da comunicação referida no
número anterior, por carta registada, informando ainda se pretendem
exercer tal direito na quota-parte das acções proporcional à quantida-
de então possuída, ou em quantidade diferente, e, neste caso, qual.

4 � No prazo de cinco dias após o termo de prazo previsto no
número anterior, o conselho de administração comunicará por car-
ta registada ao transmitente e accionistas preferentes, o resultado do
processo desencadeado e a quantidade de acções que a cada um
destes últimos caberá, sendo que, na eventualidade de necessidade
de realização de rateio, esta será efectuada em proporção das quan-
tidades de acções detidas pelos preferentes.

5 � Os accionistas preferentes terão um prazo de 20 dias após
a recepção desta última comunicação, para procederem ao pagamen-
to na sede da sociedade do preço das acções adquiridas e recebe-
rem os respectivos títulos ou comprovativos da sua nova titula-
ridade.

6 � A sociedade entregará ao transmitente os preços que rece-
ber dos preferentes.

7 � Na eventualidade de as declarações de preferência não
abrangerem a totalidade das acções oferecidas, o transmitente fica
livre de proceder à respectiva transmissão nas condições invocadas.

ARTIGO 8.º

Quando existam acções sujeitas a usufruto, aplica-se ao usufruto
as regras constantes dos artigos 5.º a 7.º, com as adequadas adap-
tações.

ARTIGO 9.º

1 � A sociedade, mediante deliberação da assembleia geral,
poderá proceder à amortização de acções, desde que:

a) Transmitidas sem a observância das regras previstas nos pre-
sentes estatutos.

b) Transmitidas em consequência de processo judicial ou admi-
nistrativo.

c) Tenham sido subtraídas à livre disposição do accionista, em
termos de serem alienadas independentemente da sua vontade.

2 � A deliberação da amortização deverá ser tomada no prazo
de 180 dias após conhecimento do facto que a justificou.

3 � As acções serão amortizadas pelo respectivo valor
contabilístico, apurado através do último balanço aprovado, ou pelo
respectivo valor real, se inferior ao primeiro.

4 � O pagamento da contrapartida da amortização efectuar-se-á
no prazo de 180 dias após a sua efectivação.

ARTIGO 10.º

1 � Nos termos e dentro dos limites imperativamente fixados na
lei, a sociedade poderá emitir qualquer tipo de títulos de dívida,
designadamente quaisquer modalidades de obrigações.

2 � Os accionistas terão direito de preferência na subscrição de
obrigações convertíveis em acções.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 11.º

Poderão os accionistas efectuar prestações acessórias gratuitas, em
condições a definir em assembleia geral.

ARTIGO 12.º

São órgãos sociais a assembleia geral, o conselho de administra-
ção e o fiscal único.

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 13.º

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas
possuidores de um mínimo de 100 acções, correspondendo as 100 a
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um voto, e que com a antecedência mínima de oito dias em rela-
ção à data designada para a assembleia geral:

a) Estejam averbadas em seu nome no livro de registo de acções,
caso sejam tituladas;

b) Estejam inscritas em seu nome em conta de registo de valo-
res mobiliários, caso sejam escriturais.

2 � Não poderão assistir às assembleias gerais os accionistas sem
direito a voto e os obrigacionistas, salvo no caso de exercerem
qualquer cargo social.

3 � Os accionistas que não possuam o número de acções sufi-
ciente para assistirem e votarem, poderão agrupar-se de modo a
completá-lo, designando um representante comum para os represen-
tar na assembleia geral.

4 � O agrupamento e representação referidos no número ante-
rior, deverão constar de carta dirigida ao presidente da mesa da
assembleia geral e entregue na sede da sociedade com a antecedên-
cia mínima de cinco dias úteis, em relação à data fixada para a
assembleia geral.

ARTIGO 14.º

1 � A mesa da assembleia geral será constituída pelo presiden-
te, vice-presidente e um ou dois secretários, eleitos pela assembleia
geral.

2 � Sem prejuízo do disposto na lei para casos especiais, com-
pete ao presidente da mesa, e na sua falta ou impedimentos do seu
vice-presidente, convocar a assembleia geral, dirigir os trabalhos e
redigir as actas das reuniões com a colaboração dos secretários.

ARTIGO 15.º

A convocação da assembleia geral é feita por meio de anúncios
nos termos da lei, podendo as publicações da convocatória ser subs-
tituídas por cartas registadas expedidas para todos os accionistas.

SECÇÃO II

Conselho de administração

ARTIGO 16.º

1 � A gestão das actividades sociais e a representação da so-
ciedade competem a um conselho de administração composto por
três, cinco ou sete membros, eleitos pela assembleia geral, sendo
um deles o respectivo presidente, logo eleito com tal qualidade.

2 � Poderá a administração da sociedade ficar a cargo de um
administrador único, aplicando-se, em tal hipótese, o disposto nos
artigos seguintes, com as necessárias adaptações, designadamente
decorrentes da impessoalidade do exercício do cargo.

ARTIGO 17.º

Competem ao conselho de administração os mais amplos pode-
res de gestão e representação da sociedade, incluindo:

a) Representar a sociedade em juízo ou fora dele, activa e pas-
sivamente, propor e seguir acções, confessá-las e delas desistir ou
transigir, bem como comprometer-se em árbitros;

b) Constituir mandatários da sociedade;
c) Adquirir, alienar e onerar bens móveis e imóveis;
d) Adquirir, alienar e onerar participações de capital em quais-

quer sociedades;
e) Designar as pessoas que representarão a sociedade nas

assembleias gerais das sociedades suas participadas e exercer os car-
gos para que a sociedade venha a ser eleita.

ARTIGO 18.º

1 � Os actos que envolvam obrigações e responsabilidades para
a sociedade só a vinculam se forem praticados pelo presidente, por
dois administradores ou apenas por um, se o conselho de admi-
nistração para o efeito lhe tiver conferido por delegação os ne-
cessários poderes.

2 � Todavia, tais actos também vinculam a sociedade se forem
praticados por um administrador conjuntamente com um procura-
dor, dentro dos limites da procuração a este conferida.

ARTIGO 19.º

1 � O conselho de administração reúne sempre que for convo-
cado pelo presidente ou por dois administradores.

2 � O conselho de administração só pode deliberar desde que
esteja presente ou representada a maioria dos administradores.

3 � Os administradores podem fazer-se representar na reunião
por outro administrador, mediante carta dirigida ao presidente, mas
cada representação apenas pode ser utilizada uma vez.

4 � É permitido o voto por correspondência, se previamente for
entregue aos administradores o texto das propostas a apreciar e a
sua fundamentação.

5 � As deliberações são tomadas por maioria dos votos, tendo
o presidente voto de qualidade.

SECÇÃO III

Fiscal único

ARTIGO 20.º

A fiscalização da actividade social compete a um fiscal único,
eleito pela assembleia geral que elegerá igualmente um suplente,
devendo ambos ser revisores oficiais de contas ou sociedades de
revisores de contas.

CAPÍTULO IV
Disposições comuns

ARTIGO 21.º

1 � Os membros dos órgãos sociais são eleitos por quatro anos,
sendo sempre permitida a sua reeleição.

2 � Todavia, os membros dos órgãos sociais mantêm-se em
funções até que se realize nova eleição.

ARTIGO 22.º

As remunerações dos membros dos órgãos sociais são fixadas
pela assembleia geral ou por uma comissão de remunerações, com-
posta por três membros, por ela eleitos por períodos de quatro anos.

ARTIGO 23.º

Os membros do conselho de administração poderão ser abrangi-
dos por um regime de reforma nos termos do Código das Socieda-
des Comerciais, mediante deliberação da assembleia geral tomada por
maioria qualificada.

ARTIGO 24.º

1 � O ano social corresponde ao ano civil.
2 � Todavia, uma vez obtido o consentimento das autoridades

oficiais competentes, a assembleia geral poderá determinar para o
ano social um período diferente, quando razões económicas o jus-
tifiquem.

ARTIGO 25.º

1 � A deliberação sobre a aplicação de lucros apurados, segun-
do o balanço aprovado, não está sujeita a outras limitações que não
sejam as que resultem de disposições legais imperativas, podendo,
nomeadamente, a assembleia geral deliberar aplicar tais lucros, no
todo ou em parte, na constituição ou reforço de quaisquer reservas
ou na prossecução de quaisquer interesses da sociedade.

2 � No decurso do exercício podem ser feitos aos accionistas
adiantamentos sobre os lucros, com respeito dos termos e limites
imperativamente fixados pela lei.

CAPÍTULO V

Dissolução e liquidação

ARTIGO 26.º

A sociedade dissolve-se por deliberação da assembleia geral e nos
casos previstos na lei.

ARTIGO 27.º

A assembleia geral que deliberar a dissolução da sociedade de-
terminará o prazo e a forma de liquidação e designará os liquida-
tários.

(Assinaturas ilegíveis.)

Conferido. Está conforme o original.

11 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Graciete Maria de
Fátima Alves Pedro Cunha e Silva. 1000087921

REVICAMBRA � REVESTIMENTOS
E IMPERMEABILIZAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 748/990120; identificação de pessoa colectiva n.º 504379569;
entrada n.º 3/020607.
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Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício de 2001.

11 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Graciete Maria de
Fátima Alves Pedro Cunha e Silva. 1000087918

GOMESCAR � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 843/000829; identificação de pessoa colectiva n.º 505117606;
entrada n.º 1/020612.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício de 2001.

12 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Graciete Maria de
Fátima Alves Pedro Cunha e Silva. 1000087917

EDUARDO COUTINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 830/000523; identificação de pessoa colectiva n.º 504996029;
entrada n.º 2/020612.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício de 2001.

12 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Graciete Maria de
Fátima Alves Pedro Cunha e Silva. 1000087904

MONOCAMBRA � IMPERMEABILIZAÇÕES
EM MONOMASSAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 693/980107; identificação de pessoa colectiva n.º 504057618;
entrada n.º 2/020607.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício de 2001.

11 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Graciete Maria de
Fátima Alves Pedro Cunha e Silva. 1000087891

BEJA
ALMODÔVAR

CABRITA E FILHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almodôvar. Matrícula
n.º 49/910716; identificação de pessoa colectiva n.º 502590343;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e
data das apresentações: 4 e 7/020527.

Certifico que:
a) Pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 ficou a constar a ces-

sação de funções do gerente Leonardo Cabrita Guerreiro, por re-
núncia.

Data: 20 de Janeiro de 2000.
b) Pela inscrição n.º 6 ficou a constar a designação de gerente.

Designada: Carminda Guerreiro.
Data: 20 de Janeiro de 2000.

Conferida. Está conforme o original.

7 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 1000087557

ALVITO

AGÊNCIA FUNERÁRIA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alvito. Matrícula n.º 63/
20020524; número e data da apresentação: 1/20020524.

Certifico que, por escritura de 21 de Maio de 2002, lavrada de
fl. 8 a fl. 10 do livro n.º 10-C do Cartório Notarial de Alvito, foi
registado o seguinte: constituição de sociedade unipessoal pela Santa
Casa da Misericórdia de Alvito com sede na Tapada do Lucas,
Alvito, que se regerá pelas cláusulas constantes dos arti-
gos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Agência Funerária Nossa Senhora das
Candeias, Unipessoal, L.da

2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Tapada do Lucas, freguesia
e concelho de Alvito.

2 � A gerência pode, por simples deliberação, mudar a sede
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços fúne-
bres e na venda de objectos religiosos.

4.º

O capital social integralmente realizado e subscrito em dinheiro
é de 5000 euros, representado por uma só quota de igual valor,
pertencente à única sócia Santa Casa da Misericórdia de Alvito.

5.º

1 � A gerência da sociedade não é remunerada e é composta
pelo provedor, o tesoureiro e o secretário da mesa administrativa
da Santa Casa da Misericórdia de Alvito, nos termos do compro-
misso em vigor.

2 � Ficam, desde já, nomeados gerentes o actual provedor,
António Manuel Ferreira Freire; tesoureiro, Américo Rodrigues de
Almeida Barral; secretário, Inácio Baião Serranito.

6.º

A sociedade obriga-se a duas assinaturas sendo sempre obriga-
tória a do tesoureiro.

7.º

A sociedade pode celebrar negócios jurídicos com a único sócio,
desde que o mesmo sirva a prossecução do objecto da sociedade.

8.º

As decisões do sócio único que ultrapassem os actos de mera
gestão devem ser registadas em acta por ela assinada.

Está conforme o original.

12 de Junho de 2002. � A Conservadora em substituição, Carla
Cristina Marques Santos Costa Gonçalves. 1000087483

ODEMIRA

SOUSA PRADO & FILHOS � AGRO-PECUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odemira. Matrícula n.º 764;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/050602.

Certifico que foi constituída a sociedade supramencionada, en-
tre António Ângelo Neves de Sousa Prado, casado, Ângelo Goden
de Sousa Prado, solteiro, maior, Miguel Goden de Sousa Prado,
solteiro, maior, e Susana Goden de Sousa Prado, solteira, maior, a
qual se regerá pelo contrato constante das cláusulas seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Sousa Prado & Filhos � Agro-
-Pecuária, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no lugar do Monte dos
Nascedios, freguesia de Longueira, Almograve, concelho de
Odemira.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como, abrir, ou encerrar agências, filiais, delegações, sucur-
sais ou outras formas de representação em território nacional ou no
estrangeiro.
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ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de agricultura,
pecuária, agro-turismo e prestação de serviços de electrotecnia.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de quatro quotas: uma do valor
nominal de 3500 euros, pertencente ao sócio, António Ângelo Ne-
ves de Sousa Prado e três iguais, do valor nominal de 500 euros,
pertencente uma a cada um dos sócios, Ângelo Goden de Sousa
Prado, Miguel Goden de Sousa Prado e Susana Goden de Sousa
Prado.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para obrigar a sociedade é necessária a intervenção conjunta
de dois gerentes.

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios, António Ân-
gelo Neves de Sousa Prado e Ângelo Goden de Sousa.

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 seguin-
tes casos:

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

ção em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o contrato social ou

as obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros

legitimários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exclusão ou exoneração de qualquer sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio

consentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia
geral.

2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no
balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quo-
tas, destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou
terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa,
a contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento,
os herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante co-
mum.

ARTIGO 8.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição e registo
da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social
e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direitos,
mesmo antes do registo definitivo, assumindo a sociedade todos os
actos praticados pela gerência, nesse período, logo que definitiva-
mente matriculada.

18 de Junho de 2002. � O Escriturário Superior, (Assinatura ile-
gível.) 1000088545

AGÊNCIA FUNERÁRIA COLENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odemira. Matrícula n.º 761;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/020603.

Certifico que foi constituída a sociedade supramencionada, en-
tre Engrácia Maria Guerreiro Delgado e marido, Joaquim Inácio
Moura Gonçalves, a qual se regerá pelo contrato constante das clá-
usulas seguintes:

ARTIGO 1.º

a) A sociedade adopta a firma Agência Funerária Colense, L.da

e tem a sua sede social na Eira da Lagoa, freguesia de Colos, con-
celho de Odemira.

b) A gerência, poderá mudar a sede da sociedade dentro dos li-
mites do concelho ou para concelhos limítrofes.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços relativos à
organização e realização de funerais, transporte de cadáveres para
exéquias fúnebres, inumação, cremação ou expatriamento e trasla-
dação de restos mortais já inumados; obtenção dos documentos
necessários e relativos à prestação dos serviços atrás referidos;
venda ao público de artigos funerários e religiosos; aluguer ou
cedência a outras agências funerárias de veículos destinados à rea-
lização de funerais; ornamentação, armação e decoração de actos
festivos e religiosos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas, respectivamente, de 500 euros,
pertencente à sócia Engrácia Maria Guerreiro Delgado e 4500 euros,
pertencente ao sócio Joaquim Inácio Moura Gonçalves.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução, com ou sem
remuneração, conforme vier a ser deliberado em assembleia geral, fica
atribuída a ambos os sócios, Engrácia Maria Guerreiro Delgado e
Joaquim Inácio Moura Gonçalves, desde já nomeados gerentes.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura do gerente, Joaquim
Inácio Moura Gonçalves.

3 � Em assembleia geral poderão ser nomeados outros gerentes.

Disposição transitória

Nos termos da alínea b) do n.º 4 do artigo 202.º do Código das
Sociedades Comerciais, ficam os gerentes autorizados a efectuar
levantamentos da conta aberta na agência da Caixa Geral de De-
pósitos em Colos em nome da sociedade, para fazerem face às des-
pesas de constituição de registo e publicações.

17 de Junho de 2002. � O Escriturário Superior, (Assinatura ile-
gível.) 1000088237

ALFREDO SIMÕES NASCIMENTO � TRANSPORTES
MERCADORIAS E COMÉRCIO MATERIAIS CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odemira. Matrícula n.º 762;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/020603.

Certifico que foi constituída a sociedade supramencionada, en-
tre Alfredo José Simões do Nascimento e mulher, Elisabete Cristina
Guerreiro Ramos Simões, a qual se regerá pelo contrato constante
das cláusulas seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Alfredo Simões Nascimento �
Transportes Mercadorias e Comércio Materiais Construção, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Vivenda Simões, Cerca do
Montinho, na freguesia de Vale Santiago, concelho de Odemira.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede social ser
transferida dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
e podem ser criadas ou extintas, agências, filiais, delegações ou
quaisquer outras formas de representação, da sociedade no territó-
rio nacional ou no estrangeiro.
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ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto transporte de mercadorias, aluguer
de viaturas pesadas de mercadorias com condutor e comércio a
retalho de materiais de construção.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, representado pela soma de duas quotas, uma no va-
lor nominal de 30 000 euros, pertencente ao sócio Alfredo José
Simões do Nascimento e outra no valor de 20 000 euros, pertencente
à sócia Elisabete Cristina Guerreiro Ramos Simões.

ARTIGO 4.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
de capital até ao montante global de 20 vezes o capital social.

2 � Qualquer dos sócios poderá fazer suprimentos à sociedade,
mediante condições a fixar em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

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

2 � Para obrigar a sociedade, em todos os actos e contratos, é
necessária a assinatura de um gerente, sendo sempre necessária a
assinatura do gerente com capacidade profissional.

3 � Fica, desde já, nomeado gerente o sócio Alfredo José Simões
do Nascimento, com capacidade profissional.

4 � A gerência não poderá obrigar a sociedade em fianças, abo-
nações, letras de favor ou em quaisquer outros actos estranhos aos
negócios sociais.

ARTIGO 6.º

1 � A divisão e cessão de quotas é livre entre os sócios.
2 � A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento

da sociedade, à qual em primeiro lugar e aos sócios em segundo, é
conferido o direito de preferência.

3 � Se houver mais do que um sócio interessado na aquisição
da quota do sócio cedente, esta será dividida proporcionalmente ao
valor da quota de cada um dos sócios interessados.

ARTIGO 7.º

Aos lucros líquidos de cada exercício anual, após a dedução das re-
servas, será dada a utilização que for deliberada em assembleia geral.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades, do
mesmo ramo ou com objecto diferente do seu e em todas as socie-
dades reguladas por leis especiais ou em agrupamentos complemen-
tares de empresas, nos termos a deliberar 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 equipamentos e instalação da sede so-
cial e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis, ou di-
reitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a socie-
dade todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo
que definitivamente matriculada.

Adverti os outorgantes que devem requerer o registo deste acto
na respectiva conservatória do registo comercial, no prazo de três
meses a contar de hoje.

18 de Junho de 2002. � O Escriturário Superior, (Assinatura ile-
gível.) 1000088234

GEORGE MORRISON � PRODUTOS AGRÍCOLAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odemira. Matrícula n.º 763;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/020604.

Certifico que foi constituída a sociedade supramencionada, por
George Morrison, casado, a qual se regerá pelo contrato constante
das cláusulas seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma George Morrison � Produtos Agrí-
colas, Unipessoal, L.da e tem a sua sede na Rua da Saudade, 53, no
lugar e freguesia da Zambujeira do Mar, concelho de Odemira.

2.º

O objecto da sociedade consiste em horticultura, especialidades
hortícolas e produtos de viveiro.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma única quota de igual valor, titu-
lada pelo único sócio.

4.º

A administração da sociedade compete aos gerentes que forem
designados pelo sócio único, que também deliberará sobre o seu
estatuto remuneratório.

a) Para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e contratos,
é suficiente a intervenção de um gerente.

b) Fica desde já nomeado gerente o único sócio.

5.º

O sócio e a sociedade podem celebrar entre si quaisquer negó-
cios jurídicos que sirvam a prossecução do objecto da sociedade.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a proceder a levantamentos
do capital depositado para ocorrer às despesas de constituição e
instalação da sociedade, bem como a iniciar a sua actividade e a
celebrar quaisquer negócios jurídicos antes do registo comercial,
designadamente a aquisição, aluguer ou locação financeira de bens
móveis e imóveis necessários à prossecução do seu objecto social,
podendo também contratar o fornecimento de bens e serviços.

Mais declarou, sob compromisso de honra, que não é sócio de
qualquer outra sociedade unipessoal por quotas.

18 de Junho de 2002. � O Escriturário Superior, (Assinatura ile-
gível.) 1000088231

CRUZ & IRMÃO � ACTIVIDADES TURÍSTICAS,
HOTELEIRAS E SIMILARES DO MIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odemira. Matrícula n.º 528;
identificação de pessoa colectiva n.º 504582577; averbamento
n.º 2 à inscrição n.º 3; números e data das apresentações: 5 e 6/
020606.

Certifico que referente à sociedade supramencionada, foram la-
vrados os seguintes actos de registo:

I � Cessação das funções de gerente de Manuel da Silva Cruz,
por renúncia, em 31 de Março de 2002.

II � Nomeação de gerente.
Gerente nomeado: António da Silva Cruz.
Data da deliberação: 31 de Março de 2002.

18 de Junho de 2002. � O Escriturário Superior, (Assinatura ile-
gível.) 1000088442

CERCA DA VITÓRIA � IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odemira. Matrícula n.º 554;
identificação de pessoa colectiva n.º 504606565; número e data
da apresentação: 1/050602.

Certifico que, em relação à sociedade supra-identificada, ficaram
depositados na respectiva pasta, os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

18 de Junho de 2002. � O Escriturário Superior, (Assinatura ile-
gível.) 1000088445

FACEBARRO � FÁBRICA DE CERÂMICA
DE BARRO VERMELHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odemira. Matrícula n.º 727;
identificação de pessoa colectiva n.º 505960427; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 21/030602.
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Certifico que referente à sociedade supramencionada, foi lavra-
do acto de registo de alteração parcial do contrato, alterando o ar-
tigo 4.º, passando o mesmo a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos, é necessária a intervenção de um gerente.

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

4 � Mantém-se na gerência o sócio Silva de Jesus Leitão.

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

17 de Junho de 2002. � O escriturário Superior, (Assinatura ile-
gível.) 1000088195

OURIQUE

JOSÉ BATALHA E FILHOS � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Sede: Monte da Alcaria, Santana da Serra, Ourique

Conservatória do Registo Comercial de Ourique. Matrícula n.º 373/
20020528; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/
20020528.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma José Batalha & Filhos � Acti-
vidades Hoteleiras, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Monte da Alcaria, fregue-
sia de Santana da Serra, concelho de Ourique.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
podendo a mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou
outras formas locais de representação, no território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de produtos alimen-
tares, actividades hoteleiras, nomeadamente padaria e pastelaria.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 10 000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de quatro quotas: uma
do valor nominal de 4000 euros titulada pelo sócio José Fernando
Rebelo Pires Batalha e três, iguais, do valor nominal de 2000 euros
cada uma e uma de cada um dos sócios Rui Pedro Macedo Bata-
lha, João Paulo Macedo Batalha e Nuno Miguel Macedo Batalha.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
de capital até ao montante global de 10 000 euros.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contra-
tos de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, a nomear em
assembleia geral, com ou sem remuneração conforme aí for deli-
berado.

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 José Fernando
Rebelo Pires Batalha e Rui Pedro Macedo Batalha.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

ção em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou

as obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros

legitimários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio

consentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia
geral.

2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no
balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quo-
tas, destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou
terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa,
a contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento,
os herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante co-
mum.

ARTIGO 8.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de consti-
tuição e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instala-
ção da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis,
imóveis ou direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assu-
mindo a sociedade todos os actos praticados pela gerência, nesse
período, logo que definitivamente matriculada.

Conferi, está conforme.

13 de Junho de 2002. � A Ajudante, Maria de Fátima de Brito
Guerreiro Cristiano Mestre. 1000088418

AUGUSTO ANTÓNIO MATOS, CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: Rua da Igreja, caixa postal 3,
Aldeia Nova da Favela, Ourique

Conservatória do Registo Comercial de Ourique. Matrícula n.º 374/
20020603; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
20020603.

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

ARTIGO 1.º

a) A sociedade adopta a firma Augusto António Matos, Constru-
ção Civil, L.da e tem a sua sede social na Rua da Igreja, caixa pos-
tal 3, Aldeia Nova da Favela, freguesia e concelho de Ourique.

b) A gerência, poderá mudar a sede da sociedade dentro dos li-
mites do concelho ou para concelhos limítrofes.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas, respectivamente, de
4000 euros, pertencente ao sócio Augusto António de Matos; e
1000 euros, pertencente à sócia Irene Maria Narciso de Matos.
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 ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

Os sócios podem deliberar que lhes sejam exigidas prestações
suplementares até ao montante global de 50 000 euros.

Disposição transitória

Nos termos da alínea b) do n.º 4 do artigo 202.º do Código das
Sociedades Comerciais, fica o gerente autorizado a efectuar levan-
tamentos da conta aberta na agência da Caixa Geral de Depósitos,
em Ourique, em nome da sociedade, para fazer face às despesas de
constituição de registo e publicações.

Conferi, está conforme.

13 de Junho de 2002. � A Ajudante, Maria de Fátima de Brito
Guerreiro Cristiano Mestre. 1000088275

JOESTRADAS � ESCAVAÇÕES E TERRAPLANAGENS, L.DA

Sede: Monte Detraz, Ourique

Conservatória do Registo Comercial de Ourique. Matrícula n.º 375/
20020605; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
20020605.

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

ARTIGO 1.º

Firma, sede e formas de representação

1 � A sociedade adopta a firma JOESTRADAS � Escavações
e Terraplanagens, L.da com sede no Monte Detraz, Ourique.

2 � A gerência pode criar estabelecimentos, sucursais ou filiais
em território nacional, ficando ainda com poderes para decidir des-
locar a sede, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

Objecto

A sociedade tem como actividades principais, a demolição e
terraplanagens; e, como actividades secundárias, a construção de
edifícios, bem como, a construção de estradas, vias férreas, aero-
portos e de instalações desportivas.

ARTIGO 3.º

Capital social

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas, uma no valor
nominal de 3500 euros, pertencente ao sócio José Guilherme Lage
Jorge, e outra, no valor nominal de 1500 euros, pertencente à sócia
Cecília Luísa Martins da Cruz Jorge.

ARTIGO 4.º

Cessão de quotas

1 � A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento
da sociedade, à qual é conferido o direito de preferência, em pri-
meiro lugar, e aos sócios, em segundo.

2 � Os direitos especiais são intransmissíveis com a cessão da
respectiva quota.

ARTIGO 5.º

Amortização de quota

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota, além dos le-
galmente estabelecidos, nos seguintes casos: por acordo com o res-
pectivo titular; falência ou insolvência do sócio titular; cessão gra-
tuita não autorizada; cessão de quotas a estranhos, sem observância
do disposto no artigo 4.º; se o sócio exercer os seus direitos soci-
ais por forma a exceder manifestamente os limites impostos pela
boa fé, pelos bons costumes e pelo fim social ou económico des-

ses direitos; arresto, arrolamento, penhora de quotas, venda ou ad-
judicação judiciais de quotas; quando, em partilha, a quota for
adjudicada a quem não seja sócio; por interdição ou inabilitação de
qualquer sócio; por exoneração ou exclusão de um sócio.

2 � O valor da quota amortizada será resultante do balanço
extraordinário, elaborado para o efeito por uma empresa de audi-
tores independentes.

3 � A amortização poderá ser realizada num máximo de 12 pres-
tações bimensais, sem vencimento de quaisquer espécies de juros,
vencendo-se a primeira 30 dias após a determinação do seu valor
nos termos do n.º 3 deste artigo.

ARTIGO 6.º

Gerência

1 � A sociedade é administrada e representada pelo sócio José
Guilherme Lage Jorge, ao qual é conferido o direito especial à
gerência, obrigando-se com a sua assinatura, podendo ser ou não
remunerado, conforme deliberação em assembleia geral.

2 � O gerente poderá nomear mandatário ou procuradores, nos
termos do artigo 252.º, n.º 6, do Código das Sociedades Comerciais,
bem como, delegar nalgum competência para determinados actos,
negócios ou espécie de negócios nos termos do n.º 2 do artigo 261.º
do mesmo Código.

3 � A gerência fica, desde já, autorizada a comprar e vender
veículos automóveis ligeiros e pesados, e máquinas industriais des-
tinados ao desenvolvimento do objecto social.

ARTIGO 7.º

Suprimentos � prestações suplementares

Por deliberação, a tomar em assembleia geral, poderão os sócios
fazer suprimentos à caixa social e poderão exigir-se-lhes prestações
suplementares de capital, até ao máximo do décuplo do capital
social, sem vencimento de juros em ambos os casos.

ARTIGO 8.º

Participação noutras sociedades

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.

Cláusula transitória

A gerência da sociedade fica, desde já, autorizada a proceder ao
levantamento do capital depositado na conta aberta na Agência do
Banco Nova Rede, em Castro Verde, em nome da sociedade para
custear as despesas com a constituição, publicações e registo da
mesma, e com aquisição de todo o material necessário à prosse-
cução dos fins sociais.

Conferi, está conforme.

13 de Junho de 2002. � A Ajudante, Maria de Fátima de Brito
Guerreiro Cristiano Mestre. 1000088277

TÁXI ANTÓNIO ALBINO � UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Gago Coutinho, 9, Ourique

Conservatória do Registo Comercial de Ourique. Matrícula n.º 376/
20020606; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20020606.

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

ARTIGO 1.º

 A sociedade adopta a firma Táxi António Albino � Unipessoal, L.da

com sede na Rua de Gago Coutinho, 9, freguesia e concelho de Ourique
e durará por tempo indeterminado a partir da data da sua constituição.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto social: a exploração da indústria de
transportes em automóveis ligeiros de aluguer.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, o qual está concentrado em uma só quota, da qual é
titular o único sócio António Alberto Soares Albino.
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ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução, com ou sem
remuneração, conforme vier a ser deliberado em assembleia geral,
fica atribuída ao único sócio António Alberto Soares Albino, des-
de já nomeado gerente.

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

ARTIGO 5.º

A todo o tempo poderão ser exigidas ao sócio prestações suple-
mentares.

ARTIGO 6.º

Nos termos da alínea b) do n.º 4 do artigo 202.º do Código das
Sociedades Comerciais, fica o gerente autorizado a efectuar levan-
tamentos da conta aberta na agência da Caixa Geral de Depósitos,
Ourique, em nome da sociedade, para fazer face às despesas de
constituição de registo e publicações.

Disse finalmente o outorgante:
Que não é sócio de qualquer outra sociedade unipessoal.
Assim o outorgou.
Adverti o outorgante de que deve requerer o registo deste acto

no prazo de três meses a contar de hoje.

Conferi, está conforme.

13 de Junho de 2002. � A Ajudante, Maria de Fátima de Brito
Guerreiro Cristiano Mestre. 1000088420

BRAGA
BRAGA

PORTICANAL � CANALIZAÇÕES E INSTALAÇÕES
ELÉCTRICAS, S. A.

Sede: Rua de José Afonso, 118, São Vicente, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8128/
020222; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 41/020222.

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

Contrato de sociedade

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de PORTICANAL �
Canalizações e Instalações Eléctricas, S. A., e tem a sua sede na Rua
de José Afonso, 118, Braga.

2 � Por deliberação do conselho de administração ou decisão do
administrador único, a sede social poderá ser transferida para ou-
tro local dentro do mesmo concelho ou em concelho limítrofe, bem
como poderão ser abertas ou encerradas quaisquer sucursais, filiais,
delegações, agências, escritórios, ou quaisquer outras formas de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto social a concepção e execução de
instalações especiais, nomeadamente, canalizações, sistemas eléctri-
cos, ar condicionado e outras.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 140 000 euros, integralmente realiza-
do em dinheiro e encontra-se dividido em 28 000 acções ordinárias
com o valor nominal de 5 euros cada.

2 � Nos aumentos de capital a realizar será atribuído aos ac-
cionistas o direito de preferência na subscrição de novas acções, na
proporção das que ao tempo possuírem, cabendo ao conselho de
administração estabelecer o preço e as demais condições das cor-
respondentes emissões.

3 � Na transmissão de acções nominativas terão preferência os
accionistas não cedentes.

ARTIGO 4.º

1 � As acções serão nominativas e ou ao portador, reciproca-
mente convertíveis nos termos da lei.

2 � As acções poderão ser representadas por títulos de 1, 5, 10,
50, 100 e 1000 acções.

3 � Os títulos são assinados por um administrador, podendo a
assinatura ser de chancela por ele autorizada, ou por mandatário da
sociedade para o efeito designado.

ARTIGO 5.º

A sociedade pode emitir obrigações nos termos da lei e nas con-
dições que forem estabelecidas em assembleia geral.

ARTIGO 6.º

1 � A assembleia geral reunirá sempre que for convocada pelo
presidente da mesa, ou, nos casos especiais previstos na lei, pelo
fiscal único ou pelo Tribunal.

2 � A cada acção corresponde um voto.

ARTIGO 7.º

A mesa da assembleia geral, é composta por um presidente e um
secretário, por ela eleitos, por um período de quatro anos, poden-
do ser reeleitos uma ou mais vezes.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade é gerida por um administrador único ou por um
conselho de administração composto por três ou cinco membros,
eleitos pela assembleia geral por um período de quatro anos, sen-
do permitida a sua reeleição, sem qualquer limitação.

2 � A assembleia geral, ao eleger o conselho de administração,
designará um dos membros para presidente.

3 � O conselho de administração poderá delegar num ou mais
administradores a gestão corrente da sociedade.

4 � Os membros do conselho de administração ficam dispensa-
dos de prestar caução.

ARTIGO 9.º

1 � Compete ao administrador único ou ao conselho de admi-
nistração exercer em geral os mais amplos poderes de administra-
ção, representando a sociedade perante terceiros e praticando todos
os actos tendentes à realização do objecto social.

2 � Em especial, compete ao administrador único ou ao conse-
lho de administração:

a) Adquirir, alienar ou onerar participações no capital de outras
sociedades;

b) Adquirir, alienar ou onerar bens imóveis, ou móveis sujeitos
a registo;

c) Constituir mandatários da sociedade;
d) Confessar, desistir ou transigir em quaisquer acções, bem como

comprometer-se em árbitros.

ARTIGO 10.º

1 � O conselho de administração reunirá, pelo menos, duas ve-
zes por ano e sempre que for convocado pelo presidente, por sua
iniciativa ou a pedido de um administrador ou do fiscal único.

2 � Qualquer administrador poderá fazer-se representar na reu-
nião por outro administrador, mediante carta dirigida ao presiden-
te, mas cada instrumento de mandato não poderá ser utilizado mais
de uma vez.

3 � Para o conselho de administração poder deliberar é necessá-
rio que esteja presente ou representada a maioria dos seus membros.

4 � O presidente terá voto de qualidade nas deliberações do
conselho de administração.

5 � É permitido o voto por correspondência.

ARTIGO 11.º

1 � A sociedade obriga-se apenas com a assinatura do adminis-
trador único ou, no caso de existir conselho de administração, com
a assinatura do presidente do conselho de administração ou com a
assinatura conjunta de pelo menos dois membros ou de um mem-
bro e a de um procurador nos termos do respectivo mandato.

2 � Em assuntos de mero expediente, bastará a assinatura de um
dos membros do conselho de administração ou de um procurador.

ARTIGO 12.º

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único e a um
suplente, eleitos pela assembleia geral pelo período de quatro anos,
sendo reelegíveis.

ARTIGO 13.º

O administrador único ou os membros do conselho de adminis-
tração e o fiscal único serão ou não remunerados, consoante a
assembleia geral deliberar.
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ARTIGO 14.º

Dos resultados líquidos de cada exercício será levada a reserva
legal a percentagem fixada por lei, tendo o remanescente a aplica-
ção que a assembleia geral fixar, podendo ser distribuído, total ou
parcialmente, ou afectado a quaisquer outros fins.

Disposições transitórias
ARTIGO 15.º

Para o primeiro quadriénio fica, desde já, nomeado administra-
dor único o senhor Luís Miguel da Silva Machado Botelho, casa-
do sob o regime da comunhão de adquiridos, residente em Braga,
na Rua do Barral, 52.

ARTIGO 16.º

Para o primeiro quadriénio fica, desde já, nomeado como fiscal
único Armindo Costa Silva Cruz & Martins, SROC, representada
pelo Dr. António Manuel Pinheiro Fernandes (ROC n.º 993), casa-
do sob o regime da comunhão de adquiridos, residente na Rua de
Gil Vicente, 46, em Braga, e como suplente o Dr. António Manuel
Alves de Sousa Martins (ROC n.º 919), casado sob o regime da
comunhão de adquiridos e residente na Rua do Comendador San-
tos da Cunha, 353, em Braga.

Está conforme o original.

13 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 1000088775

CONFICAR � MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO
DE AUTOMÓVEIS, S. A.

Sede: Rua do Caires, 229 a 247, Braga (Maximinos)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8126/
020227; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 19/
020227.

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

CAPÍTULO I
ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de CONFICAR � Manuten-
ção e Reparação de Automóveis, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Caires, 229 a 247,
freguesia de Braga (Maximinos), concelho de Braga.

2 � O conselho de administração poderá deliberar a mudança de
sede, dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, bem
como a abertura, transferência ou encerramento de quaisquer sucur-
sais, filiais, delegações ou outras formas de representação social, em
qualquer parte do território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto social a manutenção e reparação de
automóveis.

ARTIGO 4.º

A sociedade pode associar-se com outras pessoas jurídicas para,
nomeadamente, constituir sociedades, agrupamentos complementa-
res de empresas, consórcios e associações em participação, bem
como adquirir e alienar livremente participações no capital de ou-
tras sociedades, ainda que reguladas por leis especiais, mesmo que
o objecto de umas e outras não apresente nenhuma relação, directa
ou indirecta, com o seu próprio objecto social.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 5.º

O capital social é de 53 000 euros e está representado por
10 600 acções com o valor nominal de 5 euros cada uma e encon-
tra-se integralmente subscrito e realizado.

ARTIGO 6.º

1 � As acções são nominativas ou ao portador e reciprocamen-
te convertíveis.

2 � Os títulos são representativos de 1, 5, 10, 50, 100, 500,
1000 ou mais acções.

3 � Fica, desde já, autorizada a emissão ou conversão de acções
ou outros títulos em escriturais, nos termos da legislação aplicável
e mediante prévia deliberação da assembleia geral.

4 � Os encargos emergentes de quaisquer averbamentos, conver-
sões, substituições, divisões ou concentrações dos títulos serão su-
portados pelos accionistas que requeiram tais operações.

ARTIGO 7.º

Poderão ser emitidas acções preferenciais sem voto, conferindo
direito a um dividendo prioritário, e susceptíveis ou não de remição,
dentro dos limites impostos pela lei e nas demais condições que
vierem a ser fixadas pela assembleia geral que tal deliberar.

ARTIGO 8.º

1 � Nos aumentos de capital a realizar em dinheiro, será atri-
buído aos accionistas direito de preferência na subscrição de novas
acções, na proporção das que ao tempo possuírem, salvo decisão
em contrário da assembleia geral se o interesse social o justificar.

2 � O conselho de administração fica autorizado a elevar o ca-
pital social, por uma ou mais vezes, até ao limite de 25 000 euros,
fixando o montante, as condições de subscrição e realização e a
modalidade das acções a emitir.

ARTIGO 9.º

Mediante deliberação ou da assembleia geral ou do conselho de
administração que igualmente fica autorizado para o efeito, a soci-
edade poderá emitir obrigações ou qualquer outro título de dívida
legalmente admissível, nos termos que sejam permitidos pela lei e
nas condições que forem fixadas pelo órgão que decidir a emissão.

ARTIGO 10.º

Dentro dos limites impostos pela lei, a sociedade poderá adqui-
rir e deter acções e obrigações próprias, bem como realizar com elas
todas as operações que julgue convenientes para os interesses so-
ciais.

ARTIGO 11.º

A sociedade, mediante deliberação da assembleia geral, pode
exigir aos seus accionistas a realização de prestações acessórias de
capital a título gratuito ou prestações suplementares até ao montante
de 10 000 euros.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 12.º

São órgãos da sociedade:
a) A assembleia geral;
b) O conselho de administração;
c) O conselho fiscal ou fiscal único.

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 13.º

1 � A assembleia geral representa a universalidade dos accio-
nistas e as suas deliberações, quando tomadas nos termos da lei e
do contrato de sociedade, são obrigatórias para todos eles, ainda que
ausentes, discordantes ou incapazes.

2 � A assembleia geral é constituída unicamente pelos accionis-
tas que tiverem direito a voto.

3 � Os membros dos corpos sociais presentes nas reuniões da
assembleia geral que não disponham de direito de voto, poderão
ainda assim intervir nos trabalhos, apresentar propostas e partici-
par nos seus debates, quando autorizados pelo presidente da mesa
da assembleia geral.

ARTIGO 14.º

1 � Terão direito a voto os accionistas que, até cinco dias an-
tes da reunião, tenham as acções depositadas numa instituição de
crédito ou nos cofres da sociedade ou averbadas em seu nome no
livro de registo de acções ou em conta de valores mobiliários.
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2 � A cada 100 acções corresponde um voto.
3 � Os accionistas sem direito a voto e os obrigacionistas não

poderão assistir às reuniões da assembleia geral, sem prejuízo do
direito de se fazerem representar nos termos legais.

4 � Os accionistas pessoas singulares, com direito a voto, ape-
nas poderão fazer-se representar nas reuniões da assembleia geral
por outro accionista, também com direito de voto, ou pelas demais
pessoas a quem a lei atribuir tal faculdade.

5 � Os accionistas pessoas colectivas serão representadas pela
pessoa que, para o efeito, designarem.

6 � As representações serão comunicadas ao presidente da mesa
por simples carta que deverá dar entrada na sede da sociedade até
à véspera do dia marcado para a reunião da assembleia geral.

ARTIGO 15.º

1 � A mesa da assembleia geral é constituída por um presiden-
te e um secretário.

2 � Compete ao presidente da mesa convocar as reuniões da
assembleia geral e dirigir os seus trabalhos, bem como exercer as
demais funções que lhe sejam conferidas pela lei ou por delegação
da própria assembleia.

3 � Ao secretário incumbe coadjuvar o presidente em exercício
e assegurar todo o expediente relativo à assembleia.

ARTIGO 16.º

A assembleia geral reunirá nos três primeiros meses de cada ano,
sem prejuízo das demais reuniões que sejam convocadas a fim de:

a) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercício;
b) Deliberar sobre a proposta de aplicação dos resultados;
c) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da

sociedade;
d) Proceder às eleições que sejam da sua competência;
e) Estabelecer anualmente as remunerações dos membros dos

corpos sociais, podendo delegar tal competência numa comissão de
vencimentos por ela designada;

f) Tratar de qualquer outro assunto para que tenha sido
convocada.

ARTIGO 17.º

1 � A convocação da assembleia geral faz-se com uma antecedên-
cia mínima de um mês, com indicação expressa dos assuntos a tratar,
observando-se os requisitos legais respeitantes à sua publicidade.

2 � Se as acções forem todas nominativas, as publicações po-
derão ser substituídas por cartas registadas enviadas aos accionis-
tas com uma antecedência mínima de 21 dias.

ARTIGO 18.º

1 � As deliberações da assembleia geral são tomadas por maio-
ria simples de votos presentes, salvo disposição legal ou estatutária
que exija maioria qualificada.

2 � As deliberações referentes a alteração do contrato de so-
ciedade e a aumentos de capital, só poderão ser tomadas se obti-
verem os votos favoráveis de accionistas que representem, pelo me-
nos, 51% do capital social.

SECÇÃO II

Conselho de administração

ARTIGO 19.º

1 � A administração da sociedade será exercida por um conse-
lho de administração composto de três ou cinco membros, eleitos
em assembleia geral que designará ainda o seu presidente.

2 � Ao conselho de administração caberá indicar substituto para
qualquer administrador impedido definitivamente de exercer o man-
dato ou suspenso temporariamente das suas funções. A substitui-
ção assim efectuada produzirá efeitos de imediato e deverá ser
ratificada na primeira assembleia geral que, a seguir, se realizar.

3 � O mandato do novo administrador cessará quando cessar a
suspensão do administrador substituído ou, tratando-se de impedi-
mento definitivo, no fim do período para o qual os demais admi-
nistradores foram eleitos.

4 � Os membros do conselho de administração poderão ser dis-
pensados de prestar caução, se assim o deliberar a assembleia geral.

ARTIGO 20.º

Ao conselho de administração compete, designadamente, e sem
prejuízo das atribuições que por lei ou pelo presente contrato de
sociedade lhe são conferidas:

a) Gerir a sociedade, praticando todos os actos e operações ine-
rentes ao seu objecto social;

b) Elaborar o relatório anual da actividade, o balanço e contas,
formulando a proposta de aplicação dos resultados de cada exercí-
cio a submeter à apreciação da assembleia geral;

c) Adquirir, alienar ou onerar quaisquer bens e direitos móveis
ou imóveis, bem como tomar e dar de arrendamento quaisquer pré-
dios ou parte dos mesmos;

d) Contrair empréstimos e outras modalidades de financiamento
e realizar operações de crédito que não sejam vedadas por lei;

e) Executar e fazer cumprir os preceitos legais e estatutários e
as deliberações da assembleia geral;

f) Deliberar sobre a participação da sociedade em outras pessoas
jurídicas ou em outras formas de associação, nos termos do arti-
go 4.º deste contrato de sociedade;

g) Representar a sociedade em juízo e fora dele, activa e passi-
vamente, confessar, desistir ou transigir em processo e comprome-
ter-se em árbitros;

h) Delegar os poderes que entender, constituir mandatários da
sociedade e fixar-lhes as respectivas atribuições.

ARTIGO 21.º

O conselho de administração pode delegar num ou mais admi-
nistradores-delegados ou numa comissão executiva a gestão corrente
da sociedade, definindo em acta, consoante o caso, os limites da
delegação ou composição e modo de funcionamento da comissão
executiva.

ARTIGO 22.º

1 � O conselho de administração reunirá com a periodicidade
que ele próprio determinar e, além disso, sempre que for convoca-
do pelo seu presidente, por outros dois administradores, ou pelo
órgão de fiscalização.

2 � Qualquer membro do conselho poderá fazer-se representar
numa reunião por outro administrador, mediante carta mandadeira
que será válida unicamente para essa reunião.

3 � O conselho não poderá reunir nem tomar deliberações sem
que esteja presente ou devidamente representada a maioria dos seus
membros.

4 � Ao presidente caberá dirigir as reuniões do conselho de
administração, tendo voto de qualidade.

ARTIGO 23.º

1 � A sociedade fica legalmente obrigada:
a) Pelas assinaturas de dois administradores;
b) Pela assinatura de um administrador, quando especialmente

designado pelo conselho de administração para a prática de um ou
mais actos devidamente especificados e individualizados na delibe-
ração que o designar;

c) Pela assinatura de mandatários, nos termos e limites dos res-
pectivos mandatos.

2 � Para actos de mero expediente é suficiente a assinatura de
um só administrador ou mandatário com poderes bastantes.

ARTIGO 24.º

Secretário da sociedade

1 � O conselho de administração pode designar, em acta, o se-
cretário da sociedade bem assim como o seu suplente.

2 � Ao secretário da sociedade incumbem as funções de natu-
reza administrativa e de certificação que lhe estão atribuídas por lei.

 SECÇÃO III

Conselho fiscal ou fiscal único

ARTIGO 25.º

1 � A fiscalização dos negócios sociais é confiada a um fiscal
único e um suplente ou a um conselho fiscal composto por três
membros efectivos e um suplente, consoante venha a ser delibera-
do em assembleia geral.

2 � O fiscal único e um dos membros efectivos do conselho
fiscal e o suplente têm de ser revisores oficiais de contas ou so-
ciedade de revisores de contas.

3 � As competências do órgão de fiscalização são as que se
encontram legalmente estabelecidas.

SECÇÃO IV

Disposições comuns

ARTIGO 26.º

1 � Os membros da mesa da assembleia geral e dos conselhos
de administração e fiscal ou fiscal único, serão eleitos de três em
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três anos, sendo permitida a sua reeleição, uma ou mais vezes, para
os mencionados cargos.

2 � Os membros da mesa da assembleia geral, do conselho de
administração e do conselho fiscal ou o fiscal único poderão ser ou
não accionistas da sociedade.

3 � Os membros dos órgãos sociais exercerão o seu mandato até
que os novos membros eleitos entrem no exercício dos respectivos
cargos, sem prejuízo das disposições legais aplicáveis à renúncia,
impedimento, temporário ou definitivo, no decurso do mandato.

CAPÍTULO IV

Disposições gerais

ARTIGO 27.º

O ano social coincide com o ano civil.

ARTIGO 28.º

Deduzidas as parcelas que devam ser destinadas à formação e
reconstituição das reservas legais, os resultados líquidos constantes das
contas do exercício terão a aplicação que a assembleia geral determi-
nar, podendo ser distribuídos, total ou parcialmente, ou integralmente
levados a reservas.

ARTIGO 29.º

1 � A sociedade dissolver-se-á nos termos legais.
2 � A assembleia determinará a forma de liquidação e nomeará

uma comissão liquidatária que poderá ser constituída pelos admi-
nistradores em exercício.

CAPÍTULO V
Disposições finais e transitórias

ARTIGO 30.º

1 � Ficam desde já nomeados para o triénio de 2002 a 2004, os
seguintes membros para o conselho de administração:

Conselho de administração: Luís António Lamosa de Carvalho,
casado, contribuinte n.º 196560250, residente na Rua de Deolinda
Rodrigues, 264, Luanda, Angola, presidente do conselho de admi-
nistração; Sebastião Soares da Costa, casado, contribuinte
n.º 196560250, residente na Avenida do Cávado, 99, freguesia de
Dume, concelho de Braga; Maria de Lurdes Ribeiro da Silva, sol-
teira, maior, contribuinte n.º 197391451, residente na Rua de José
Afonso, 19, 4.º, D, da cidade de Braga.

2 � Para o triénio de 2002 a 2004 ficam, desde já, nomeados os
seguintes membros para a mesa da assembleia geral:

Mesa da assembleia geral: Severino Crispim Antunes dos Santos,
solteiro, maior, contribuinte n.º 145015351, residente na Avenida do
General Norton de Matos, 26, 1.º, da cidade de Braga, presidente
da mesa assembleia geral; Paulo Alexandre Lamosa de Carvalho,
solteiro, maior, contribuinte n.º 217776906, residente no lugar do
Couteiro, 80, rés-do-chão, direito, freguesia de Lomar, da cidade de
Braga, secretário da mesa da assembleia geral.

3 � Ficam desde já nomeados para o triénio de 2002 a 2004 os
seguintes fiscal único efectivo e fiscal único suplente:

Efectivo: Armindo Costa, Serra Cruz, Martins e Associados, So-
ciedade de Revisores Oficiais de Contas, inscrito na lista da Ordem
dos Revisores Oficiais de Contas sob o n.º 57, com sede na Rua de
25 de Abril, 454, 5.º, direito, da cidade de Braga, representada por
António Manuel Alves de Sousa Martins, casado, residente no lugar
das Cales, freguesia de Figueiredo, concelho de Amares, inscrito na
lista dos revisores oficiais de contas sob o n.º 919; suplente: António
Manuel Pinheiro Fernandes, casado, residente na Rua de Gil Vicente,
46, 1.º, direito, freguesia de Nogueira, da cidade de Braga, inscrito
na lista da ordem dos revisores oficiais de contas sob o n.º 993.

4 � Os membros designados para conselho de administração no
1.º triénio ficam dispensados de caução.

5 � As remunerações dos membros dos órgãos sociais serão
oportunamente fixadas pela assembleia geral.

Está conforme o original.

13 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 1000088776

JOSÉ GOMES, S. A.
Sede: Avenida Central, 33, 2.º, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 992/
711130; identificação de pessoa colectiva n.º 500369801; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 49/020319.

Certifico que a sociedade em epígrafe, reforçou, redenominou o
capital e alterou o contrato, tendo sido a subscrição de 202 440$,
mediante incorporação de reservas legais para renominalização das
acções; reforçou o capital de 84 000 000$ para 84 202 440$,
redenominando para 420 000,00 euros, dividido em 84 000 acções
do valor nominal de 5,00 euros cada uma; alterando o pacto quan-
to ao artigo 4.º, ficando com o seguinte teor:

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de 420 000 euros, e encontra-se integral-
mente realizado em dinheiro.

2 � O capital está representado por 84 000 acções ordinárias de
valor nominal de 5 euros cada.

Está conforme o original.

3 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 1000088786

DAVID SANTOS, L.DA

Sede: Lugar de Carvalhinhos, Cunha, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8255/
020125; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 15/
020125.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe: David
Gomes dos Santos e mulher, Maria da Graça Neves da Costa San-
tos, casados na comunhão de adquiridos, cada um com uma quota
de € 2500,00, e rege-se pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma David Santos, L.da e tem a sua
sede no lugar de Carvalhinhos, freguesia de Cunha, concelho de
Braga.

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 prestação de serviços a
empresas no âmbito da distribuição, designadamente de bebidas e
produtos alimentares.

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

ARTIGO 3.º

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

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplemen-
tares ao capital até ao montante global de 50 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não confor-
me for deliberado em assembleia geral, bem como a sua represen-
tação, cabem ao sócio David Gomes dos Santos que, desde já, fica
nomeado gerente.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Acordo com o seu titular;
b) Penhora, arresto ou arrolamento, e ainda quando, por qualquer

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

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

Está conforme o original.

9 de Julho de 2002. � O Segundo-Ajudante, Nelson Arnaldo
Ferreira Nunes. 1000102980
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CELORICO DE BASTO

SERRAÇÃO DO ALTO DE SERNADAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrí-
cula n.º 472/020605; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 13/020605.

Certifico que, entre António Augusto Magalhães Coelho e Ma-
ria Teresa da Mota Camões Coelho, foi constituída a sociedade que
se rege pelo seguinte contrato:

Contrato de sociedade

No dia 5 de Junho de 2002, na cidade de Braga e Cartório
Notarial do Centro de Formalidades das Empresas, sito na Aveni-
da do Dr. Francisco Pires Gonçalves, perante a licenciada Olinda
de Fátima Esteves, notária do cartório, compareceram:

António Augusto Magalhães Coelho, número de identificação
fiscal 131390619, natural da freguesia de Arnoia, concelho de
Celorico de Basto e mulher, Maria Teresa da Mota Camões Coe-
lho, número de identificação fiscal 179053990, natural da fregue-
sia de Canedo de Basto, do mesmo concelho, e na primeira resi-
dentes no lugar de Cerqueda, casados sob o regime da comunhão
de adquiridos, portadores dos bilhetes de identidade, respectivamen-
te n.os 5687971, emitido em 10 de Novembro de 1992, por Lisboa
e 7428618, emitido em 25 de Junho de 1998, por Braga.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pelos seus respectivos
bilhetes de identidade.

E por eles foi dito:
Que pela presente escritura celebram entre si um contrato de

sociedade comercial por quotas, nos termos dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de Serração do Alto de
Sernadas, L.da e tem a sua sede no lugar de Cerqueda, freguesia de
Arnoia, concelho de Celorico de Basto.

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 actividades de serração,
aplainamento e impregnação de madeira, sua comercialização.

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

ARTIGO 3.º

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

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplemen-
tares ao capital até ao montante global de 50 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não confor-
me for deliberado em assembleia geral, bem como a sua represen-
tação, cabem ao sócio António Augusto Magalhães Coelho que,
desde já, fica nomeado gerente.

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

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

zar operações de crédito que sejam permitidas por lei, prestando as
garantias exigidas pelas entidades mutuantes.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Acordo com o seu titular;
b) Penhora, arresto ou arrolamento, e ainda quando, por qualquer

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

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

Disposição transitória

Que a gerência fica, desde já, autorizada a proceder ao levanta-
mento da totalidade do capital social depositado, a fim de custear as
despesas de constituição, instalação da sede social e registo da so-
ciedade, e a adquirir para esta quaisquer veículos automóveis, cele-
brar contratos de locação financeira e leasing, mesmo antes do re-
gisto definitivo, assumindo a sociedade todos os actos praticados pela
gerência, nesse período, logo que definitivamente matriculada.

Assim o outorgaram.
Foram-me exibidos:
a) Certificado da admissibilidade da firma adoptada pela socie-

dade, expedido em 21 de Maio último pelo Registo Nacional de
Pessoas Colectivas;

b) Guia de depósito do capital efectuado em 3 do corrente na
agência de Celorico de Basto da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo;

c) Número de identificação de pessoa colectiva P506193314, do
qual consta o CAE 20 101.

Preveni os outorgantes da obrigação de ser requerido o registo
deste acto no prazo de três meses a contar de hoje.

(Assinaturas ilegíveis.)
A Notária, (Assinatura ilegível.)

Está conforme o original.

13 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria da
Silva Ribeiro Teixeira. 1000087211

VILA VERDE

VIRGÍNIA & ESTEVES, L.DA

Sede: Lugar da Fontoura, Cervães, Vila Verde

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula
n.º 437/950113; data da apresentação: 28122001.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados, na pasta respectiva, os documentos para prestação de
contas referentes ao ano de 2000.

11 de Junho de 2002. � A Conservadora, Maria José Magalhães
da Silva. 1000088283

BRAGANÇA
BRAGANÇA

FRANCISCO & CORDEIRO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 584/
910312; identificação de pessoa colectiva n.º 502519134; data da
apresentação: 020613.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados, na respectiva pasta, os documentos respeitantes à pres-
tação de contas do ano de 2001.

13 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Luísa Josefa Belo
Pinto. 1000088200

SALÃO DE BELEZA NAIR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 956/
960607; identificação de pessoa colectiva n.º 503670405; data da
apresentação: 020613.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados, na respectiva pasta, os documentos respeitantes à pres-
tação de contas do ano de 2001.

13 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Luísa Josefa Belo
Pinto. 1000088198

PETIT JEUNE � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula
n.º 1242/000529; identificação de pessoa colectiva n.º 505005867;
data da apresentação: 020613.
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Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados, na respectiva pasta, os documentos respeitantes à pres-
tação de contas do ano de 2001.

13 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Luísa Josefa Belo
Pinto. 1000088197

CONOPUL � CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula
n.º 1271/001120; data da apresentação: 020613.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados, na respectiva pasta, os documentos respeitantes à pres-
tação de contas do ano de 2001.

13 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Luísa Josefa Belo
Pinto. 1000088194

MADUREIRA AZEVEDO � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula
n.º 1143/981207; data da apresentação: 020613.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados, na respectiva pasta, os documentos respeitantes à pres-
tação de contas do ano de 2001.

13 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Luísa Josefa Belo
Pinto. 1000088191

PREDIAL RUA DIREITA � COMPRA E VENDA
DE PROPRIEDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula
n.º 1215/000204; identificação de pessoa colectiva n.º 504733931;
data da apresentação: 020614.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados, na respectiva pasta, os documentos respeitantes à pres-
tação de contas do ano de 2001.

14 de Junho de 2002. � A Conservadora, Ana Paula Malhão
Saraiva Esteves. 1000088190

MARTINS NOVO & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 141/
710920; data da apresentação: 020614.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados, na respectiva pasta, os documentos respeitantes à pres-
tação de contas do ano de 2001.

14 de Junho de 2002. � A Conservadora, Ana Paula Malhão
Saraiva Esteves. 1000088187

SOCIEDADE DE CALÇARIOS DO PENAÇAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 494/
881027; data da apresentação: 020614.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados, na respectiva pasta, os documentos respeitantes à pres-
tação de contas do ano de 2001.

14 de Junho de 2002. � A Conservadora, Ana Paula Malhão
Saraiva Esteves. 1000088184

DAVID & NUNO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 698/
930118; identificação de pessoa colectiva n.º 502912898; data da
apresentação: 020614.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram
depositados, na respectiva pasta, os documentos respeitantes à pres-
tação de contas do ano de 2001.

14 de Junho de 2002. � A Conservadora, Ana Paula Malhão
Saraiva Esteves. 1000088181

AFONSO & IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 206/
750616; identificação de pessoa colectiva n.º 500010129; data da
apresentação: 020614.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados, na respectiva pasta, os documentos respeitantes à pres-
tação de contas do ano de 2001.

14 de Junho de 2002. � A Conservadora, Ana Paula Malhão
Saraiva Esteves. 1000088180

CONSTRUÇÕES BRAVIBAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula
n.º 1026/970718; identificação de pessoa colectiva n.º 503927708;
data da apresentação: 020614.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados, na respectiva pasta, os documentos respeitantes à pres-
tação de contas do ano de 2001.

14 de Junho de 2002. � A Conservadora, Ana Paula Malhão
Saraiva Esteves. 1000088178

CONSTRUÇÕES ALFREDO TRIGO,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula
n.º 1229/000322; identificação de pessoa colectiva n.º 504902253;
data da apresentação: 020614.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados, na respectiva pasta, os documentos respeitantes à pres-
tação de contas do ano de 2001.

14 de Junho de 2002. � A Conservadora, Ana Paula Malhão
Saraiva Esteves. 1000088176

MARTINS & BAPTISTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula
n.º 1317/010518; identificação de pessoa colectiva n.º 505450445;
data da apresentação: 020614.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados, na respectiva pasta, os documentos respeitantes à pres-
tação de contas do ano de 2001.

14 de Junho de 2002. � A Conservadora, Ana Paula Malhão
Saraiva Esteves. 1000088175

ABÍLIO DA COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 120/
681120; identificação de pessoa colectiva n.º 501115749; data da
apresentação: 020614.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados, na respectiva pasta, os documentos respeitantes à pres-
tação de contas do ano de 2001.

14 de Junho de 2002. � A Conservadora, Ana Paula Malhão
Saraiva Esteves. 1000088174
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TRANSPORTES FERNANDO PIRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 937/
960130; identificação de pessoa colectiva n.º 503573507; data da
apresentação: 020614.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados, na respectiva pasta, os documentos respeitantes à pres-
tação de contas do ano de 2001.

14 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Luísa Josefa Belo
Pinto. 1000088173

MACEDO DE CAVALEIROS

CORDEIRO, CORDEIRO E PINTO
FORMAÇÃO PROFISSIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Macedo de Cavaleiros. Ma-
trícula n.º 356; identificação de pessoa colectiva n.º 504226746.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, o sócio
Januário Augusto de Sousa Belo Pinto, renunciou à gerência e au-
torizou a manutenção do apelido Pinto, em 27 de Março de 2002.

Mais certifico que o contrato social foi alterado, quanto ao
n.º 3 do artigo 5.º que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

3 � Para vincular a sociedade, em todos os seus actos e contra-
tos, é suficiente a assinatura de um dos gerentes.

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

Está conforme o original.

6 de Junho de 2002. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
1000087457

MIRANDA DO DOURO

CONSTRUTORA MIRANDESA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Douro. Matrícula
n.º 93/910930; identificação de pessoa colectiva n.º 502623780;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, inscrição n.º 5 e inscrição n.º 8;
números e data das apresentações: 2, 3, 4 e 5/020606.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram
efectuados os seguintes actos de registo: Cessação de funções de
gerente, o sócio Francisco da Trindade Mateus por renúncia, em
30 de Abril de 2002 e alteração parcial do contrato com aumento
de capital, passando o artigo 2.º a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outras
reservas livres, é de 480 000 euros, dividido em duas quotas iguais,
do valor nominal de 240 000 euros, pertencentes uma a cada um dos
sócios Manuel Maria Campos e Abílio Mateus Gonçalves.

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

Conferida. Está conforme.

11 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Andrade. 1000088661

J. M. GONÇALVES � TANOARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Douro. Matrícula
n.º 166/010511; identificação de pessoa colectiva n.º 505354888.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram
depositadas as contas de exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

14 de Junho de 2002. � A Ajudante, Maria Helena Andrade.
1000088660

CONSTRUTORA MIRANDESA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Douro. Matrícula
n.º 93/910930; identificação de pessoa colectiva n.º 502623780.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram
depositadas as contas de exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

14 de Junho de 2002. � A Ajudante, Maria Helena Andrade.
1000088659

MIRANDELA

CENTRO DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO
DO NORDESTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mirandela. Matrícula
n.º 547/960926; identificação de pessoa colectiva n.º 503719722.

Certifico que, relativamente à sociedade acima referenciada, fo-
ram depositadas, na respectiva pasta, os documentos referentes à
prestação de contas do exercício do ano de 2000.

28 de Maio de 2002. � A Ajudante, Maria de Lurdes Pimentel
Raimundo Santos. 1000088242

CENTRO DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO
DO NORDESTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mirandela. Matrícula
n.º 547/960926; identificação de pessoa colectiva n.º 503719722.

Certifico que, relativamente à sociedade acima referenciada, fo-
ram depositadas, na respectiva pasta, os documentos referentes à
prestação de contas do exercício do ano de 1998.

28 de Maio de 2002. � A Ajudante, Maria de Lurdes Pimentel
Raimundo Santos. 1000088239

CARVALHO & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mirandela. Matrícula
n.º 466/160904; identificação de pessoa colectiva n.º 503261491;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 6/270302.

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

Alteração do contrato da sociedade (alteração do artigo 3.º) re-
forço de capital e redenominação.

Capital após reforço: 1 002 410$, integralmente realizado em dinheiro.
Subscrição de: 602 410$, em dinheiro, sendo 301 205$ pelo só-

cio A, e de 301 205$ pelo sócio B.
Redenominação do capital social: 5000,00 €.
Sócios e quotas:
A � Abel Carvalho Costa � 2500,00 €.
B � Maria Helena de Carvalho Fernandes Costa � 2500,00 €.

Conferida está conforme o original.

27 de Março de 2002. � A Ajudante, Maria de Lurdes Pimentel
Raimundo Santos. 1000088323

VAZ & SILVA � PAPELARIA, EQUIPAMENTO
E MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mirandela. Matrícula
n.º 505/950927; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 8/070202.

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

Cessação de funções de gerente do sócio A � José Pinto da
Silva � por renúncia, desde 21 de Janeiro de 2002.

Conferida está conforme o original

5 de Março de 2002. � A Ajudante, Maria de Lurdes Pimentel
Raimundo Santos. 1000088321
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CÂNDIDO & LUÍS, HOTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mirandela. Matrícula
n.º 755; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
06062002.

Constituição de sociedade

No dia 7 de Maio de 2002, no Cartório Notarial de Mirandela,
perante mim, licenciada Margarida Isabel Pimenta Ferreira de Oli-
veira, respectiva notária, compareceram como outorgantes:

1.º António Cândido Cardoso do Nascimento (número de identi-
ficação fiscal 177662212, bilhete de identidade n.º 8034533 de 17 de
Novembro de 1997, dos Serviços de Identificação Civil de
Bragança), casado sob o regime da comunhão de adquiridos com
Maria de Fátima da Silva Castro do Nascimento, natural da fregue-
sia de Veiga de Lila, concelho de Valpaços, residente na Avenida
de Ponte Europa, bloco C, 1.º, direito, Mirandela.

2.º Luís Carlos Parafita Esteves (número de identificação fiscal
168309335, bilhete de identidade n.º 11398126 de 23 de Outubro de
2001, dos Serviços de Identificação Civil de Bragança), solteiro,
maior, natural da freguesia de Espinhosela, concelho de Bragança,
residente na freguesia de Barcel, concelho de Mirandela.

Verifiquei:
A identidade dos outorgantes pela exibição dos seus 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

1 � A sociedade adopta a firma Cândido & Luís, Hotelaria, L.da

e tem a sua sede na Avenida de Nossa Senhora do Amparo, fre-
guesia e concelho de Mirandela.

2 � Por deliberação da gerência a sede poderá ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: restaurante, snack-bar e cafetaria.

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros e está dividido em duas quotas do valor nominal
de 2500 euros, pertencentes cada uma delas a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � Poderão ser feitos suprimentos à sociedade nas condições a
estabelecer em assembleia geral;

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares até
ao montante de 25 000 euros.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade, com ou sem
remuneração conforme vier a ser deliberado em assembleia geral,
fica afecta a ambos os sócios, desde já designados gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar, vender e permutar bens móveis, designadamente

viaturas automóveis;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como alterar ou

rescindir os respectivos contratos;
c) Celebrar contratos de locação.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a estranhos depende de prévio consentimen-
to da sociedade, a quem é reservado o direito de preferência em
primeiro lugar, cabendo este direito, em segundo lugar aos sócios
não cedentes.

Declararam ainda os outorgantes:
Que os gerentes designados ficam, desde já, autorizados a levan-

tar as importâncias depositadas em nome da sociedade para fazer
face às despesas de constituição e registo da sociedade e outras
necessárias à prossecução da sua actividade.

Está conforme o original

A Ajudante, Maria de Lurdes Pimentel Raimundo Santos.
1000088451

ANITUDES � ANIMAÇÃO TURÍSTICA CULTURAL
E DESPORTIVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mirandela. Matrícula n.º 754;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/31052002.

Constituição de sociedade

No dia 7 de Maio de 2002, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Mirandela, perante mim, licenciada
Margarida Isabel Pimenta Ferreira de Oliveira, respectiva Notária,
compareceram como outorgantes:

1.º António Alberto Praça Ceriz Martins (número de identifica-
ção fiscal 210904216, bilhete de identidade n.º 10800637, de 26 de
Novembro de 2001 dos Serviços de Identificação de Bragança)
solteiro, maior, natural da freguesia e concelho de Mirandela, onde
reside na Rua do Engenheiro Moura Pegado, 35, 1.º

2.ª Liliana Emília de Sá Ribas (número de identificação fiscal
203380304, bilhete de identidade n.º 9844135, de 29 de Junho de
2001, dos Serviços de Identificação de Bragança) solteira, maior,
natural de Angola, residente na Avenida Varandas do Tua, 7-A, 5.º
esquerdo, Mirandela.

3.º Pedro Miguel Carvalho Fevereiro Correia (número de identi-
ficação fiscal 220087709, bilhete de identidade n.º 10757310, de
8 de Fevereiro de 2001 dos Serviços de Identificação de Bragança)
solteiro, maior, natural da freguesia e concelho de Mirandela, onde
reside no Bairro da Preguiça. Edifício Map, porta 2, 2.º, direito.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos seus
bilhetes de identidade.

Declararam os outorgantes:
Que constituem entre si uma sociedade comercial por quotas, nos

termos constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ANITUDES � Animação Tu-
rística Cultural e Desportiva, L.da, e tem a sua sede na Rua do En-
genheiro Pegado, 35, 1.º, freguesia e concelho de Mirandela.

2 � Por simples deliberação da gerência a sede poderá ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto outras actividades desportivas; ou-
tras actividades recreativas; gestão de instalações desportivas; ma-
nutenção física; outras actividades de espectáculo.

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 12 500,01 euros, e está dividido em três quotas iguais do va-
lor nominal de 4166,67 euros, pertencentes cada uma delas a cada
um dos sócios.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para obrigar a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais a gerência poderá:
a) Comprar, vender e permutar bens móveis, designadamente

viaturas automóveis;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como alterar ou

rescindir os respectivos contratos;
c) Celebrar contratos de locação.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a estranhos depende do prévio consentimen-
to da sociedade, a quem é reservado o direito de preferência em
primeiro lugar, cabendo este direito, em segundo lugar, aos sócios
não cedentes.

Declararam ainda os outorgantes:
Que já se encontra depositada a totalidade do capital social.
Que os gerentes designados ficam, desde já, autorizados a levan-

tar as importâncias depositadas em nome da sociedade para fazer
face às despesas de constituição e registo da mesma e outras ne-
cessárias à prossecução da sua actividade.

Está conforme o original.

A Ajudante, Maria de Lurdes Pimentel Raimundo Santos.
1000088495
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GRAMIS � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO
E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mirandela. Matrícula
n.º 753; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/
23052002.

Contrato de sociedade

No dia 29 de 2002, no Cartório Notarial do Centro de Formali-
dades das Empresas de Vila Real, perante mim, Maria José da Sil-
va Lima, notária do referido Cartório, compareceram como
outorgantes:

1.ª Maria João Coelho Miranda, número de identificação fiscal
203499522, solteira, maior, natural de Moçambique, residente na
Rua de Adelino Amaro da Costa, 8, freguesia de concelho de
Carrazeda de Ansiães.

2.º Alberto José Pires da Silva, número de identificação fiscal
178505587, natural de Angola, residente na Rua de Fonte Moreira,
3, freguesia de Passos, concelho de Mirandela, casado sob o regi-
me de comunhão de adquiridos com Maria João Machado Correia
da Silva.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos bilhe-
tes de identidade respectivamente n.os 10290013, de 23 de Maio de
2001 e 7602428, de 22 de Setembro de 1999, emitidos pelos Ser-
viços de Identificação Civil de Bragança.

E, pelos outorgantes, foi dito:
Que, constituem uma sociedade comercial por quotas denomina-

da GRAMIS � Sociedade de Construção e Obras Públicas, L.da,
com o número provisório de identificação P 505718073, e tem a
sua sede no lugar e freguesia de Passos, concelho de Mirandela, que
se há-de reger pelos artigos constantes de um documento comple-
mentar, elaborado nos termos do n.º 2 do artigo 64.º do Código do
Notariado, que arquivo.

Mais declararam sob sua inteira responsabilidade que foi
efectuado, hoje, o depósito de capital na Caixa de Crédito Agríco-
la Mútuo de Vila Real.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma GRAMIS � Sociedade de
Construção e Obras Públicas, L.da, e tem a sua sede no lugar de
Passos, freguesia de Passos no concelho de Mirandela.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sede pode ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para localidade de conce-
lho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A Sociedade tem por objecto, construção civil e obras públicas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas uma de 4000 euros
pertencente ao sócio Alberto José Pires da Silva e outra de
1000 euros pertencente à sócia Maria João Coelho Miranda.

ARTIGO 4.º

1 � Os sócios poderão fazer à Sociedade os suprimentos de que esta
carecer, nas condições que forem deliberadas em assembleia geral.

2 � A Sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementa-
res em numerário, até ao décuplo do capital social, nas condições de-
liberadas em assembleia geral e com o acordo unânime dos mesmos.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da Sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fé exercida por ambos os sócios,
desde já nomeados gerentes.

ARTIGO 6.º

O uso da firma social em actos ou documentos que não digam
respeito única e exclusivamente às operações sociais, importa, para
os gerentes transgressores, a responsabilidade individual pelos pre-
juízos que venham a resultar para o outro sócio.

ARTIGO 7.º

1 � É livre a cessão de quotas entre sócios ou para os seus des-
cendentes.

2 � A cessão de quotas a favor de estranhos depende do con-
sentimento da Sociedade, em primeiro lugar, e, em segundo, dos
sócios não cedentes, aos quais é conferido o direito de preferência.

Transitório

Qualquer dos gerentes poderá proceder ao levantamento do di-
nheiro depositado para fazer face a despesas de escritura e registo.

(Assinaturas ilegíveis.)

Está conforme o original.

A Ajudante, Maria de Lurdes Pimentel Raimundo dos Santos.
1000088499

TUACONTA � GABINETE DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mirandela. Matrícula
n.º 751; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
09052002.

Constituição de sociedade

No dia 15 de Abril de 2002, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Mirandela, perante mim, licenciada
Margarida Isabel Pimenta Ferreira de Oliveira, respectiva Notária,
compareceram como outorgantes:

1.º Nuno Jorge de Oliveira Tavares (número de identificação fis-
cal 212701967, bilhete de identidade n.º 10671410, de 22 de De-
zembro de 1998, dos Serviços de Identificação de Bragança) sol-
teiro, maior, natural da freguesia e concelho de Mirandela, onde
reside na Rua de João Paulo II, 12, 2.º, esquerdo.

2.º Alexandre Manuel Claro Colmeais (número de identificação
fiscal 210955740, bilhete de identidade n.º 10122367 de 31 de Maio
de 1999, dos Serviços de Identificação do Porto) solteiro, maior,
natural de Angola, onde reside no Bairro Miradouro, lote 6.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos seus
bilhetes de identidade.

Declararam os outorgantes:
Que constituem entre si uma sociedade comercial por quotas, nos

termos constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma TUACONTA � Gabinete de
Contabilidade, L.da, e tem a sua sede na Travessa Praça de 5 de
Outubro, freguesia e concelho de Mirandela.

2 � Por deliberação da gerência a sede poderá ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em gabinete de contabilidade, activi-
dades de contabilidade, auditoria e consultoria fiscal.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada
ou não conforme for deliberado em assembleia geral, fica afecta a
ambos os sócios, desde já designados gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais a gerência poderá:
a) Comprar, vender e permutar bens móveis, designadamente

viaturas automóveis;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como alterar ou

rescindir os respectivos contratos;
c) Celebrar contratos de locação.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a estranhos depende do prévio consentimen-
to da sociedade, a quem é reservado o direito de preferência em
primeiro lugar, cabendo este direito, em segundo lugar, aos sócios
não cedentes.

Declararam ainda os outorgantes sob sua responsabilidade:
Que já se encontra depositada a totalidade do capital social.
Que os gerentes designados ficam, desde já, autorizados a levan-

tar as importâncias depositadas em nome da sociedade para fazer
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face às despesas de constituição e registo da mesma e outras ne-
cessárias à prossecução da sua actividade.

Está conforme o original.

A Ajudante, Maria de Lurdes Pimentel Raimundo Santos.
1000088498

JOÃO ALVES & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mirandela. Matrícula
n.º 541/960823; identificação de pessoa colectiva n.º 502368683.

Certifico que relativamente à sociedade acima referenciada foram
depositados na respectiva pasta os documentos referentes à presta-
ção de contas do exercício do ano de 2001.

28 de Maio de 2002. � A Ajudante, Maria de Lurdes Pimentel
Raimundo Santos. 1000088492

CONSTRUÇÕES OLINOVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mirandela. Matrícula n.º 752;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/22052002.

Constituição de sociedade

No dia 10 de Abril de 2002, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Mirandela, perante mim, licenciada
Margarida Isabel Pimenta Ferreira de Oliveira, respectiva Notária,
compareceram como outorgantes:

1.ª Ana Paula de Sá Soares (número de identificação fiscal
193359278, bilhete de identidade n.º 10982283, de 8 de Março de
2002, dos Serviços de Identificação de Bragança) casada sob o re-
gime da comunhão de adquiridos com Norberto Soares Nogueira,
natural da freguesia de Bouçoães, concelho de Valpaços, residente
na Rua do Emigrante, 28, rés-do-chão, Mirandela.

2.º António Alberto de Sousa Oliveira (número de identificação
fiscal 214220869, bilhete de identidade n.º 10117089 de 20 de
Agosto de 2001 dos Serviços de Identificação de Lisboa), solteiro,
maior, natural da freguesia de Joane, concelho de Vila Nova de
Famalicão, onde reside no lugar da Cortinha.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos seus
bilhetes de identidade.

Declararam os outorgantes:
Que constituem entre si uma sociedade comercial por quotas, nos

termos constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Construções Olinova, L.da, e tem
a sua sede no Complexo Agro Industrial do Cachão, freguesia de
Frechas, concelho de Mirandela.

2 � Por deliberação da gerência a sede poderá ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto construção e reparação de edifícios
(construção civil).

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 5000 euros e está dividido em duas quotas, uma do valor
nominal de 4000 euros pertencente ao sócio António Alberto de
Sousa Oliveira e outra do valor nominal de 1000 euros pertencen-
te à sócia Ana Paula de Sá Soares.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada
ou não conforme for deliberado em assembleia geral, fica afecta a
ambos os sócios, desde já designados gerentes.

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

3 � Em ampliação dos seus poderes normais a gerência poderá:
a) Comprar, vender e permutar bens móveis, designadamente

viaturas automóveis;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como alterar ou

rescindir os respectivos contratos;
c) Celebrar contratos de locação.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a estranhos depende do prévio consentimento da
sociedade, a quem é reservado o direito de preferência em primeiro lu-
gar, cabendo este direito, em segundo lugar, aos sócios não cedentes.

Declararam ainda os outorgantes:
Que qualquer dos gerentes designados fica, desde já, autorizado

a levantar as importâncias depositadas em nome da sociedade para
fazer face às despesas de constituição e registo da mesma e outras
necessárias à prossecução da sua actividade.

Declararam ainda os outorgantes sob sua responsabilidade:
Que já se encontra depositada a totalidade do capital social.

Está conforme o original.

A Ajudante, Maria de Lurdes Pimentel Raimundo Santos.
1000088488

CENTRO DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO
DO NORDESTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mirandela. Matrícula
n.º 547/960926; identificação de pessoa colectiva n.º 503719722.

Certifico que relativamente à sociedade acima referenciada foram
depositados na respectiva pasta os documentos referentes à presta-
ção de contas do exercício do ano de 1999.

28 de Maio de 2002. � A Ajudante, Maria de Lurdes Pimentel
Raimundo Santos. 1000088320

CENTRO DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO
DO NORDESTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mirandela. Matrícula
n.º 547/960926; identificação de pessoa colectiva n.º 503719722;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 10/260302.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foi efectua-
do o seguinte acto de registo:

Alteração do contrato da sociedade. (alteração do artigo 3.º).
Reforço de capital e redenominação.
Capital após reforço: 1 002 410$, integralmente realizado em di-

nheiro.
Subscrição de 602 410$, em reservas, sendo 301 205$ pelo só-

cio A, e de 301 205$ pelo sócio B.
Redenominação do capital social 5000 €
Sócios e quotas:
A � Fernando José Riago Loureiro � 2500,00 €.
B � Virgínia Maria Freixo Arrifana Loureiro � 2500,00 €.

Conferida está conforme o original.

27 de Março de 2002. � A Ajudante, Maria de Lurdes Pimentel
Raimundo Santos. 1000088318

VIMIOSO

ISIDRO JOÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vimioso. Matrícula n.º 2/
680903; identificação de pessoa colectiva n.º 500561745;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 8; números e
data das apresentações: (of.) 1 e 3/020514.

Certifico que, pelo averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1, da apre-
sentação (of.) 1/020514 � Cessação de funções de gerente de Isidro
da Ressurreição João, por renúncia.

Data: 4 de Outubro de 2002.
Mais certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foram

alterados os artigos 1.º, 3.º e 6.º que passaram a ter a redacção se-
guinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Isidro João, L.da, e tem a sua
sede na Avenida de 25 de Abril, Estrada Nacional 317, freguesia
de Carção, concelho de Vimioso.
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2 � Por deliberação da gerência a sede poderá ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 � A gerência poderá criar sucursais, agências ou outras for-
mas locais de representação, onde e quando julgar conveniente.

4 � A sociedade poderá livremente adquirir participações nou-
tras sociedades, mesmo que estas tenham objecto diverso do seu e
integrar agrupamentos complementares de empresas, constituir as-
sociações em participação e consórcios.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado é de 19 951,92 €, divi-
dido em duas quotas iguais, no valor nominal de 9975,96 € cada
uma delas pertencente a cada um dos sócios Paulo David
Domingues João e Ana Rodrigues da Veiga João.

ARTIGO 6.º

1 � A administração da sociedade, dispensada de caução e re-
munerada ou não conforme for deliberado em assembleia geral,
pertence a dois gerentes, sócios ou não, ficando desde já nomea-
dos gerentes, os sócios Paulo David Domingues João e Ana
Rodrigues da Veiga João.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de qualquer um dos
gerentes.

3 � A sociedade e a gerência poderão nomear mandatários ou
procuradores, para a prática de determinados actos.

4 � A gerência não poderá obrigar a sociedade em letras de
favor, fianças, abonações, nem em quaisquer actos semelhantes,
estranhos ao objecto social.

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

Está conforme o original.

14 de Maio de 2002. � A Ajudante, Maria da Alegria da Igre-
ja Firmino Lopes. 1000088690

VINHAIS

LUÍS BERNARDO GOMES � LIMPEZA DE MATAS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vinhais. Matrícula n.º 230;
identificação de pessoa colectiva n.º 504857665; inscrição
n.º prestação de contas.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram deposi-
tadas as contas de exercício do ano de 2001.

13 de Junho de 2002. � A Ajudante, Ana Maria Barreira Lopes.
1000088084

SOCIEDADE TURÍSTICA SERRA DA COROA 
INDÚSTRIA HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vinhais. Matrícula n.º 248;
identificação de pessoa colectiva n.º 505347784; prestação de
contas.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram deposi-
tadas as contas de exercício do ano de 2001.

13 de Junho de 2002. � A Ajudante, Ana Maria Barreira Lopes.
1000088085

AFONSO & REIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vinhais. Matrícula n.º 56;
identificação de pessoa colectiva n.º 501385843; prestação de
contas.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram deposi-
tadas as contas de exercício do ano de 2001.

13 de Junho de 2002. � A Ajudante, Ana Maria Barreira Lopes.
1000088087

CASA DAS FLORES LENA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vinhais. Matrícula n.º 228;
identificação de pessoa colectiva n.º 504591223; inscrição
n.º prestação de contas.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram deposi-
tadas as contas de exercício do ano de 2001.

13 de Junho de 2002. � A Ajudante, Ana Maria Barreira Lopes.
1000088057

CASTELO BRANCO
CASTELO BRANCO

BORJOR � SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1217/920903; identificação de pessoa colectiva n.º 502832797;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 28/20011228.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Códi-
go do Registo Comercial, que com referência à sociedade em
epígrafe, foi efectuado o registo de aumento de capital e alteração
parcial do pacto.

Aumento subscrito pelos sócios, na proporção das respectivas
quotas e em reforço das mesmas.

Capital após o aumento: 1 002 410$.
Alteração: artigo 3.º que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

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

Certifico que ficou depositado na pasta própria da sociedade, o
texto do contrato na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

12 de Junho de 2002. � A Escriturária Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 1000088076

ALBIMED � CUIDADOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1216/920903; identificação de pessoa colectiva n.º 502832770;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 27/20011228.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Códi-
go do Registo Comercial, que com referência à sociedade em
epígrafe, foi efectuado o registo de aumento de capital e alteração
parcial do pacto.

Aumento subscrito pelos sócios, na proporção das respectivas
quotas e em reforço das mesmas.

Capital após o aumento: 1 002 410$.
Alteração: artigo 3.º que passou a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde a oito quotas, sendo quatro quotas iguais
de 1000 euros cada uma e uma de cada sócio respectivamente e
quatro quotas de 250 euros cada uma, pertença de cada sócio.

Certifico que ficou depositado na pasta própria da sociedade, o
texto do contrato na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

12 de Junho de 2002. � A Escriturária Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 1000088080

BATISTA, REIS & BALTAZAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 590/820420; identificação de pessoa colectiva n.º 501242465;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 16/20011228.
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Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Códi-
go do Registo Comercial, que com referência à sociedade em
epígrafe, foi efectuado o registo de aumento de capital e alteração
parcial do pacto.

Aumento subscrito pelos sócios, na proporção das respectivas
quotas e em reforço das mesmas.

Capital após o aumento: 1 002 410$.
Alteração: artigo 3.º que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma das quotas dos sócios, que são
as seguintes: uma de 2250 euros, pertencente ao sócio António de
Jesus Baptista; uma de 1650 euros pertencente ao sócio Joaquim de
Jesus dos Reis; e outra de 1000 euros, pertencente ao sócio Walter
Baltazar Riscado.

Certifico que ficou depositado na pasta própria da sociedade, o
texto do contrato na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

12 de Junho de 2002. � A Escriturária Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 1000087786

FISIOFORMA � GINÁSIO DE MUSCULAÇÃO
E MANUTENÇÃO FÍSICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1110/910719; identificação de pessoa colectiva n.º 502597330;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 57/20011227.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Códi-
go do Registo Comercial, que com referência à sociedade em
epígrafe, foi efectuado o registo de aumento de capital e alteração
parcial do pacto.

Aumento realizado por incorporação de prestações suplementa-
res, subscrito pelos sócios, na proporção das respectivas quotas e
em reforço das mesmas.

Capital após o aumento: 1 002 410$.
Alteração: artigo 3.º que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, inteiramente realizado em
dinheiro e corresponde à soma das seguintes quotas: uma de
2000 euros, pertencente ao sócio António José Nunes Mata; uma de
3000 euros, pertencente à sócia Albertina Maria Baptista Mofirra
Nunes Mata.

Certifico que ficou depositado na pasta própria da sociedade, o
texto do contrato na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

12 de Junho de 2002. � A Escriturária Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 1000087785

LUPI & ORDAZ � AVALIAÇÃO E PROJECTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1378/940920; identificação de pessoa colectiva n.º 503262153;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 60/20011227.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Códi-
go do Registo Comercial, que com referência à sociedade em
epígrafe, foi efectuado o registo de aumento de capital e alteração
parcial do pacto.

Aumento subscrito pelos sócios, na proporção das respectivas
quotas e em reforço das mesmas.

Capital após o aumento: 1 002 410$.
Alteração: artigo 3.º que passou a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social é aumentado para 5000 euros, integralmente rea-
lizado em dinheiro, e encontra-se dividido em duas quotas: uma de
3750 euros, pertencente ao sócio João Manuel de Carvalho de Ordaz
Caldeira, e uma de 1250 euros, pertencente à sócia Teresa Marta
Duarte Silva Lupi de Ordaz Caldeira.

Certifico que ficou depositado na pasta própria da sociedade, o
texto do contrato na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

12 de Junho de 2002. � A Escriturária Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 1000087783

A. GRANCHO � CONTABILIDADE E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1756/981229; identificação de pessoa colectiva n.º 504329332;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 19/20011228.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Códi-
go do Registo Comercial, que com referência à sociedade em
epígrafe, foi efectuado o registo de aumento de capital e alteração
parcial do pacto. Aumento subscrito pelos sócios, na proporção das
respectivas quotas e em reforço das mesmas.

Capital após o aumento: 1 002 410$.
Alteração: artigo 4.º que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas: uma de 4250 euros
pertencente ao sócio António Lopes Dias Grancho; uma der 750 euros
pertencente à sócia Maria da Conceição Carlos Silva Grancho.

Certifico que ficou depositado na pasta própria da sociedade, o
texto do contrato na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

12 de Junho de 2002. � A Escriturária Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 1000087781

AGRO QUINTA DO ENXIDRO � SOCIEDADE AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1570/961025; identificação de pessoa colectiva n.º 503741019;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 24/20011228.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Códi-
go do Registo Comercial, que com referência à sociedade em
epígrafe, foi efectuado o registo de aumento de capital e alteração
parcial do pacto.

Aumento subscrito pelos sócios, na proporção das respectivas
quotas e em reforço das mesmas.

Capital após o aumento: 1 002 410$.
Alteração: artigo 4.º que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, já integralmente realizado, é de 5000 euros, e é
formado por uma quota pertencente a Tiago José Santiago Martins
de Carvalho, com o valor de 2500,00 euros e outra de Leonor Joana
Santiago Martins de Carvalho, com o valor nominal de 2500,00 euros.

Certifico que ficou depositado na pasta própria da sociedade, o
texto do contrato na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

12 de Junho de 2002. � A Escriturária Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 1000087777

CBB � CONSTRUÇÕES BEIRA BAIXA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 887/890213; identificação de pessoa colectiva n.º 502108371;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 26/20011228.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Códi-
go do Registo Comercial, que com referência à sociedade em
epígrafe, foi efectuado o registo de aumento de capital e alteração
parcial do pacto.

Aumento subscrito em 820 485$ por Amaro Minhós Ligeiro,
casado na comunhão geral com Lúcia da Conceição Caio Borronha;
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5 215 665$ por José Duarte Borronha, casado na comunhão geral
com Maria do Carmo Santos Churro; 4 012 050$ por Alfredo da
Silva Correia, casado na comunhão geral com Adelaide Vilela dos
Santos da Silva Correia, quantias que reforçam as respectivas quo-
tas; em 10 024 100$ por Paula Cristina Caio Minhós, casada na
comunhão de adquiridos com José Luís Belo de Oliveira Pinto; em
10 024 100$ por Graça Maria Caio Minhós Concha de Almeida,
casada na comunhão de adquiridos com Edmundo Manuel Santos
Concha de Almeida; e em 10 024 100$ por Adelino José Caio
Minhós, casado na comunhão de adquiridos com Rosa Maria
Martinho Duque, quantias que reforçam as suas quotas.

Capital após o aumento: 50 120 500$.
Alteração: artigo 3.º que passou a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
250 000 euros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma do
valor de 42 500 euros do sócio Amaro Minhós Ligeiro; uma do
valor de 32 500 euros do sócio José Duarte Borronha; uma do va-
lor de 25 000 euros do sócio Alfredo da Silva Correia; e três quo-
tas, cada uma do valor de 50 000 euros pertencentes cada uma a
cada um dos sócios Paula Cristina Caio Minhós, Graça Maria Caio
Minhós Concha de Almeida e Adelino José Caio Minhós.

Certifico que ficou depositado na pasta própria da sociedade, o
texto do contrato na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

12 de Junho de 2002. � A Escriturária Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 1000087774

S. MONTEIRO � FERRAGENS E FERRAMENTAS
PARA ALUMÍNIO E FERRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 2192/20020418; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 7/20020418.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Códi-
go do Registo Comercial, que entre Severino Monteiro e Benvinda
Maria de Matos Narciso Monteiro, casados entre si na comunhão
de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelo seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma S. MONTEIRO � Ferragens e
Ferramentas para Alumínio e Ferro, L.da, e tem a sua sede na Rua
da Dr.ª Maria de Fátima D. Farinha, lote 207, lojas 1 e 2 em Cas-
telo Branco.

2 � Por simples deliberação da gerência poderá a sede social ser
transferida dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio por grosso e a re-
talho de ferragens e ferramentas para alumínio e ferro. Importação
e exportação de ferragens e ferramentas para alumínio e ferro.

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de
100 000 euros, dividido em duas quotas iguais de 50 000 euros,
pertencentes uma a cada um dos sócios.

4.º

A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento da
sociedade que tem o direito de preferência, deferido aos sócios não
cedentes, caso aquela não o exerça.

5.º

1 � A gerência e representação da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme vier a ser deliberado em assembleia geral, fica a
cargo de ambos os sócios que desde já ficam nomeados gerentes.

2 � A sociedade obriga-se validamente em todos os seus actos
e contratos pela assinatura de um gerente.

6.º

A gerência da sociedade fica desde já autorizada nos termos da
alínea b) do n.º 4 do artigo 202.º do Código das Sociedades Comer-

ciais, a efectuar quaisquer levantamentos na conta aberta em nome
da sociedade para fazer face às despesas inerentes à sua constitui-
ção e início imediato de actividade.

Conferida, está conforme.

12 de Junho de 2002. � A Escriturária Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 1000087771

CONSTRUÇÕES JERÓNIMO DOS REIS ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 2193/20020207; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 20/20020207.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Códi-
go do Registo Comercial, que entre Jerónimo dos Reis Alves e
Maria do Rosário Vaz Alves, casados entre si na comunhão de
adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Construções Jerónimo dos Reis
Alves, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no lugar da Quinta da
Carapalha, Rua de Pedro da Silva Martins, 36, freguesia e conce-
lho de Castelo Branco.

3 � A gerência da sociedade poderá deslocar a sede social para
outro local dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
podendo ainda criar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção civil, obras públicas,
compra e venda e permuta de bens imóveis e revenda dos adquiri-
dos para esse fim.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valo-
res nominais de 2500 euros, cada, pertencentes uma a cada um dos
sócios, Jerónimo dos Reis Alves e Maria do Rosário Vaz Alves.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração confor-
me for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em
assembleia geral, ficando desde já nomeado gerente o sócio
Jerónimo dos Reis Alves.

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos
basta a

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

ção em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou

as obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros

legitimários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
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g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio

consentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia
geral.

2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no
balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quo-
tas, destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou
terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa,
a contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento,
os herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante co-
mum.

ARTIGO 8.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual a 50 vezes o capital social, reembolsáveis
quando julgadas dispensáveis, sendo a data e a forma de restituição
fixadas em assembleia geral que delibere o reembolso.

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

ARTIGO 9.º

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

Disposição transitória

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

Conferida, está conforme.

12 de Junho de 2002. � A Escriturária Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 1000088043

GARMI � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1096/910430; identificação de pessoa colectiva n.º 502561050;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 8 e inscrição n.º 8; números e
datas das apresentações: 16/20011018 e 49/20011221.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Códi-
go do Registo Comercial, que com referência à sociedade em
epígrafe, foi efectuado o registo de aumento de capital e alteração
parcial do pacto.

Aumento subscrito pelos sócios, na proporção das respectivas
quotas e em reforço das mesmas.

Capital após o aumento: 22 053 020$.
Alteração: artigos 3.º e 5.º que passaram a ter a seguinte redac-

ção:
ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
110 000 euros, dividido em duas quotas iguais de 55 000 euros,
pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 5.º

A gerência da Sociedade, com ou sem remuneração conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence ao sócio Carlos Manuel
Morais Brás, sendo suficiente a sua assinatura para obrigar
validamente a Sociedade.

Mais certifico que ficou depositado na pasta própria da Socie-
dade, o texto do contrato na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

20 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 1000087824

FUNDÃO

T. C. F. � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 593/
950201; identificação de pessoa colectiva n.º 503362514;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e
data das apresentações: (of.) 5 e 6/20020419.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi efec-
tuado o seguinte acto de registo:

Foi parcialmente alterado o seu contrato social, tendo em
consequência os artigos 3.º e 4.º ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
74 820 € e corresponde à soma de duas quotas de 37 410 € cada,
pertencentes cada uma delas aos sócios António Correia Raimundo
e Construções Fazenda & Ferro, L.da

ARTIGO 4.º

A administração e representação da sociedade fica a cargo do sócio
António Correia Raimundo e do não sócio José dos Ramos Fazenda
que desde já ficam nomeados gerentes, obrigando-se a sociedade em
todos os actos e contratos com a intervenção dos dois gerentes.

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

Conferida, está conforme.

31 de Maio de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto da
Silva Costa. 1000088662

PEDRO ROQUE � COMÉRCIO DE FERRAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 1036/
20020306; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/
20020306.

Certifico que entre Pedro Ferreira Roque e mulher Otília Vicente
Marques Roque, casados em comunhão de adquiridos foi constituí-
da a sociedade em epígrafe que se rege pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Pedro Roque � Comércio de
Ferragens, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no sítio dos Rosales, lote 7,
freguesia de Valverde, concelho do Fundão.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de ferragens e ou-
tros materiais de construção civil em ferro e outros metais.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valo-
res nominais de 2500 euros, cada, pertencentes uma a cada um dos
sócios Pedro Ferreira Roque e Otília Vicente Marques Roque.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.
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ARTIGO 6.º

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

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

Disposição transitória

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

Conferida, está conforme.

31 de Maio de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto da
Silva Costa. 1000088541

JOSÉ PAULO BOAVIDA UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 1035/
980925; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/
20020307.

Certifico que José Paulo Boavida Baleiras Henriques constituiu
a sociedade em epígrafe que se rege pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma José Paulo Boavida, Unipes-
soal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Vinha Grande, lugar e fre-
guesia de Orca, concelho do Fundão.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social
ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na produção transformação e
comércio de produtos agrícolas, pecuários, vinícolas e oleícolas.
Turismo no espaço rural.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertence aos
gerentes, com ou sem remuneração conforme o sócio decidir, fican-
do desde já nomeado gerente o sócio.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de consti-
tuição e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instala-

ção da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis,
imóveis ou direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assu-
mindo a sociedade todos os actos praticados pela gerência, nesse
período, logo que definitivamente matriculada.

Conferida, está conforme.

31 de Maio de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto da
Silva Costa. 1000088540

PAULO SOARES � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 1031/
20020327; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 15/
20020327.

Certifico que entre Paulo Jorge Martins Soares e mulher Brígida
dos Santos Gonçalves Soares, casados em comunhão de adquiridos
foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo contrato
seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Paulo Soares � Transportes, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no sítio do Regatinho, lugar e
freguesia de Alcaria, concelho do Fundão.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social
ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte rodoviário de
mercadorias por conta de outrém.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais dos va-
lores nominais de 25 000 euros, cada, pertencentes uma a cada um
dos sócios Paulo Jorge Martins Soares e Brígida dos Santos Gon-
çalves Soares.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração confor-
me for deliberado, ficará a cargo de sócios ou não sócios que vie-
rem a ser designados em assembleia geral, ficando desde já no-
meados gerentes o sócio Paulo Jorge Martins Soares e o não sócio
João Serôdio Pereira, casado, residente no lugar da Quinta da
Espadaneira, freguesia de Alcaria, concelho do Fundão.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

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

Disposição transitória

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

Conferida, está conforme.

31 de Maio de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto da
Silva Costa. 1000088539
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AGÊNCIA FUNERÁRIA RICARDO & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 1034/
20020322; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 19/
20020412.

Certifico que entre António Ricardo dos Santos e mulher Maria
Estrela da Costa Ribeiro dos Santos, casados em comunhão de
adquiridos foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo
contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Agência Funerária Ricardo &
Santos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Registo, 9, rés-do-chão,
freguesia, concelho e cidade do Fundão.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto actividades funerárias e conexas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valo-
res nominais de 2500 euros, cada, pertencentes uma a cada um dos
sócios António Ricardo dos Santos e Maria Estrela da Costa Ribeiro
dos Santos.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

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

Disposição transitória

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

Conferida, está conforme.

31 de Maio de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto da
Silva Costa. 1000088538

ESTÚDIOS REALTO � FOTOGRAFIA E VÍDEO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 663/
960809; identificação de pessoa colectiva n.º 503697990; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 2/20020308.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi aumen-
tado o capital em 602 410$, realizado em dinheiro subscrito pelos
sócios em partes iguais e redenominado para 5000 €, tendo sido
alterado o seu contrato social quanto ao artigo 3.º, o qual ficou com
a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e já realizado em dinhei-
ro, é de 5000 € e corresponde à soma de duas quotas iguais de
2500 €, sendo uma de cada sócio João José Neto Figueira e Paula
Susana Marques Elvas.

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

Conferida, está conforme.

17 de Julho de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto da
Silva Costa. 1000088658

AGÊNCIA FUNERÁRIA BRÁS NUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 1044/
20020306; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/20020306.

Certifico que entre João Carlos Brás Nunes e mulher Patrícia
Maria de Campos Delgado Ferrão Nunes, casados em comunhão de
adquiridos foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo
contrato seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma Agência Funerária Brás Nunes, L.da

e vai ter a sua sede na Avenida do Brasil, 32, rés-do-chão, fregue-
sia de Silvares, deste concelho.

§ único. A gerência da sociedade fica desde já autorizada a mudar
a sede da sociedade, dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe.

2.º

A sociedade tem por objecto as actividades funerárias e conexas.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e já realizado em dinhei-
ro, é de 5000 euros, dividido em duas quotas iguais de 2500 euros,
cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios.

§ único. Os sócios podem fazer à sociedade prestações suplemen-
tares de capital até 50 00 euros.

4.º

A gerência e administração da sociedade fica a cargo de ambos
os sócios, desde já designados gerentes obrigando-se a sociedade m
todos os actos e contratos com a assinatura de qualquer um deles.

5.º

A cessão de quotas entre sócios é livre. A cessão a estranhos
depende do consentimento da sociedade, a favor de quem se reser-
va, em primeiro lugar e os restantes sócios em segundo lugar o
direito de preferência na aquisição.

Conferida, está conforme.

31 de Maio de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto da
Silva Costa. 1000088657

CRAVOTÊXTIL � COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 548/
20020306; identificação de pessoa colectiva n.º 503201855; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 3/20020306.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi aumen-
tado o capital em 2410$, realizado em dinheiro subscrito pelos
sócios Nuno Miguel Reis Craveiro e David João Craveiro em par-
tes iguais e redenominado para 5000 €, tendo sido alterado o seu
contrato social quanto ao artigo 3.º, o qual ficou com a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 € e corresponde à soma de três quo-
tas uma no montante de 3740,98 €, pertencente ao sócio António
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Arménio Dias Craveiro e duas no montante de 629,51 € pertencen-
tes cada uma a cada um dos sócios Nuno Miguel Reis Craveiro e
David João Reis Craveiro.

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

Conferida, está conforme.

31 de Maio de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto da
Silva Costa. 1000088656

CONSTRUÇÕES GUTERRES UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 1045/
20020307; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
20020307.

Certifico que Manuel Guterres Barroso casado com Rosalina
Guterres Gonçalves em comunhão de adquiridos constituiu a so-
ciedade em epígrafe que se rege pelo contrato seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma Construções Guterres Unipessoal, L.da

e vai ter a sua sede na Rua do Professor João de Deus, 1, fregue-
sia de Póvoa de Atalaia, deste concelho.

2.º

A sociedade tem por objecto a construção de edifícios por em-
preitada e serviços de conservação e reparação de edifícios.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e já realizado em dinhei-
ro, é de 5000 euros e corresponde a uma quota no mesmo valor,
pertencente ao sócio Manuel Guterres Barroso.

4.º

1 � A gerência e administração da sociedade fica a cargo do
único sócio Manuel Guterres Barroso, obrigando-se a sociedade em
todos os actos e contratos com a sua assinatura.

5.º

A gerência fica desde já autorizada a movimentar livremente o
capital social depositado, à ordem da sociedade, na Caixa Central
de Crédito Agrícola Mútuo em Lisboa.

Conferida, está conforme.

31 de Maio de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto da
Silva Costa. 1000088655

ZEZITO & LÍDIA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 537/
940221; identificação de pessoa colectiva n.º 503147494; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 1/20020305.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi aumen-
tado o capital em 602 410$, realizado em dinheiro subscrito pelos
sócios em partes iguais redenominado para 5000 €, tendo sido al-
terado o seu contrato social quanto ao artigo 3.º, o qual ficou com
a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 € e é formado por duas quotas iguais de valor nominal de
2500 €, cada pertencente uma a cada um dos sócios Lídia Maria
Santos Barata São Martinho e José Brás Inácio São Martinho.

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

Conferida, está conforme.

31 de Maio de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto da
Silva Costa. 1000088654

ALMEIDA & DEUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 729/
971027; identificação de pessoa colectiva n.º 504012371; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 4/20020304.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi aumen-
tado o capital em 602 410$, realizado em dinheiro subscrito pelos
sócios em partes iguais, redenominado para 5000 €, tendo sido
alterado o seu contrato social quanto ao artigo 3.º, o qual ficou com
a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de 5000 €
e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor de 2500 €,
pertencendo uma a cada um dos sócios Jorge Manuel de Almeida
Carvalho e Maria de Deus Justo Patrício Carvalho.

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

Conferida, está conforme.

31 de Maio de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto da
Silva Costa. 1000088653

FUNDIMAGEM PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula
n.º 10 341/20020301; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 10/20020301.

Certifico que entre José Carlos Costa Pais casado com Maria
Isabel Freire Senteno Nunes Costa Pais em comunhão de adquiri-
dos, Valdemar Costa Pais casado com Anabela Gonçalves Bento
Costa Pais em comunhão de adquiridos; João Nuno Pereira Nina
Carreira casado com Tatiana Tejada Mesquita Nunes Carreira em
comunhão de adquiridos; João José da Conceição Morgado casado
com Maria Carlos Ferreira dos Santos em comunhão de adquiridos,
Sandra Cristina Proença Ferreira casada com José Miguel Almeida
Silva em comunhão de adquiridos; José Miguel Martins Lança ca-
sado com Lígia Maria Coelho Andrade Alves Pissarra Martins
Lança em comunhão de adquiridos e Luís Filipe Monteiro da Sil-
va casado com Ângela Cristina Marques de Oliveira em comunhão
de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma FUNDIMAGEM, Publicidade, L.da e
tem a sua sede na Quinta da Areeira, freguesia e concelho do Fundão

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços no âmbito
da comercialização, concepção, promoção e agenciamento de acti-
vidades publicitárias.

ARTIGO 3.º

A) O capital integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros e corresponde à soma de sete quotas, duas do valor
nominal de 18 750 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios
José Carlos Costa Pais e Valdemar Costa Pais, uma no valor no-
minal de 3759,01 euros pertencente ao sócio João Nuno Pereira
Nina Carreira, duas no valor nominal de 2500 euros pertencentes
uma a cada um dos sócios João José da Conceição Morgado e
Sandra Cristina Proença Ferreira, uma no valor nominal de
2992,79 euros pertencente ao sócio José Miguel Martins Lança e
uma no valor nominal de 748,20 euros pertencente ao sócio Luís
Filipe Monteiro da Silva.

B) Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante de 5000 euros.

C) Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimento.

ARTIGO 4.º

1 � A) A representação da sociedade quer activa quer passiva
fica a cargo dos sócios José Carlos Costa Pais, Valdemar Costa Pais,
João Nuno Pereira Nina Carreira, João José da Conceição Morga-
do e Sandra Cristina Proença Ferreira, os quais ficam desde já no-
meados gerentes.
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B) A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

Para a sociedade ficar validamente obrigada é necessário que os
respectivos actos ou documentos sejam assinados por quatro geren-
tes, sendo sempre obrigatória a assinatura do sócio José Carlos
Costa Pais ou Valdemar Costa Pais.

ARTIGO 6.º

A cessão total ou parcial de quotas entre os sócios é livre, sen-
do para o efeito da cessão de parte de uma quota dispensada a
autorização por se considerar já como dada.

ARTIGO 7.º

No caso de cessão a estranhos a sociedade tem preferência, se-
guida dos sócios.

ARTIGO 8.º

Para o exercício da preferência o cedente comunicará à socieda-
de aos sócios por escrito, os termos essenciais do contrato, tendo
esta e aqueles, a partir do terceiro dia da data do envio o prazo
sucessivo de 20 dias para declararem, pelo mesmo, que pretendem
exercer o direito de preferência.

ARTIGO 9.º

A sociedade poderá, querendo e tendo para tanto fundos dispo-
níveis, amortizar quotas nos seguintes casos:

a) Quando a quota for objecto de arresto, penhora, arrolamento ou
adjudicação em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;

b) Por deliberação da assembleia geral desde que ocorra justa
causa;

c) Por acordo do respectivo titular;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros

legitimários;
e) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
f) Por exoneração ou exclusão de um sócio;
g) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio

consentimento da sociedade, tomada por maioria, em assembleia
geral.

ARTIGO 10.º

O exercício do direito de amortização deve efectivar-se dentro do
prazo de 180 dias a contar da data em que ocorra o respectivo fac-
to determinante da amortização ou do seu conhecimento, sob pena
de caducidade.

ARTIGO 11.º

No acto em que a sociedade decida a autorização da quota deci-
dirá também se a quota amortizada fica ou não a figurar no balan-
ço como quota amortizada e bem como decidirá se permite ou não
que posteriormente, e por deliberação maioritária dos sócios, sejam
criadas em vez da quota amortizada, uma ou mais quotas, destina-
das a serem alienadas a um ou alguns sócios ou terceiros.

ARTIGO 12.º

Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço.

ARTIGO 13.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 14.º

Os sócios podem se fazer acompanhar às assembleias gerais de
técnicos de apoio.

ARTIGO 15.º

As assembleias gerais serão convocadas por carta registada com
aviso de recepção, com 15 dias de antecedência se a lei não exigir
outras formalidades.

Conferida, está conforme.

31 de Maio de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto da
Silva Costa. 1000088652

SEPOLFOS � COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA O LAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 1038/
20020228; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/
20020228.

Certifico que entre José Sanches de Sousa Lopes casado com
Luísa de Lurdes Falcão Dias de Sousa Lopes em comunhão de
adquiridos e Maria de Lurdes de Oliveira Lopes Pires Farromba
casada com João José Pires Farramba em comunhão de adquiridos
foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo contrato
seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma SEPOLFOS � Comércio de Móveis
para o Lar, L.da e tem a sua sede na Quinta da Arieira, Monteverde
Shopping, loja 5, na freguesia e concelho do Fundão.

§ único. Por simples deliberação da gerência poderá a sede so-
cial ser transferida dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe.

2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de móveis, artigos de
decoração e artigos para o lar. Decoração de interiores.

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.

4.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal, até ao montante de 10 vezes o valor do capital na proporção das
respectivas quotas a deliberar por unanimidade em assembleia geral.

5.º

1 � A gerência e representação da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme vier a ser deliberado em assembleia geral, fica a
cargo de ambos os sócios que desde já ficam nomeados gerentes.

2 � A sociedade obriga-se validamente em todos os seus actos
e contratos pela assinatura de um gerente.

6.º

A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento da
sociedade, a quem fica reservado o direito de preferência em pri-
meiro lugar e aos sócios não cedentes, em segundo.

7.º

A gerência da sociedade fica desde já autorizada nos termos da
alínea b) do n.º 4 do artigo 202.º do Código das Sociedades Comer-
ciais, a efectuar quaisquer levantamentos na conta aberta em nome
da sociedade para fazer face às despesas inerentes à sua constitui-
ção e início imediato de actividade.

Conferida, está conforme.

31 de Maio de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto da
Silva Costa. 1000088651

CONSTRUÇÕES PIRES & GIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 1037/
20020227; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 15/
20020227.

Certifico que entre António Augusto Barroqueiro Pires e Célia
Maria Dias Gil Pires foi constituída a sociedade em epígrafe que
se rege pelo contrato seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma Construções Pires & Gil, L.da e vai
ter a sua sede na Rua do Valinho do Santo, freguesia de Barroca
deste concelho.

2.º

A sociedade tem por objecto a construção de edifícios, repara-
ção e conservação de edifícios e outros trabalhos de construção
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civil, venda dos edifícios construídos, comércio de materiais de
construção.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e já realizado em dinhei-
ro, é de 5000 euros, dividido em duas quotas iguais de 2500 euros
cada uma, pertencendo uma a cada um dos sócios.

4.º

A gerência e administração da sociedade fica a cargo do sócio
António Augusto Barroqueiro Pires, neste acto designado gerente,
obrigando-se a sociedade em todos os actos e contratos com a sua
assinatura.

5.º

A cessão de quotas entre sócios é livre. A cessão a estranhos
depende do consentimento da sociedade, a favor de quem se reser-
va em primeiro lugar e dos restantes sócios em segundo lugar, o
direito de preferência na aquisição.

Conferida, está conforme.

31 de Maio de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto da
Silva Costa. 1000088650

INSTITUTO DE LÍNGUAS DO FUNDÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 351/
890616; identificação de pessoa colectiva n.º 502079703;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, inscrição n.º 4 e inscrição
n.º 5; números e data das apresentações: 4, 6 e 7/20020227.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram
efectuados os seguintes actos de registos:

1) Cessação de funções da gerente Maria da Luz Dias Vieira, por
renúncia.

Data: 2 de Outubro de 2001.
2) Foi aumentado o capital em 552 410$, realizado em dinheiro

subscrito pelos sócios em partes iguais e redenominado para
5000 €, tendo sido alterado o seu contrato social quando ao arti-
go 3.º o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 € e é formado por duas quotas iguais de 2500 €, sendo uma
de cada um dos sócios Luís Manuel André Nunes e Instituto de
Línguas de Ermesinde, L.da

3) Nomeação do gerente Luís Manuel André Nunes.
Data: 18 de Janeiro de 2002.

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

Conferida, está conforme.

31 de Maio de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto da
Silva Costa. 1000088649

EUGÉNIO TOMÉ CALISTO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 519/
930616; identificação de pessoa colectiva n.º 503021466; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 3/20020226.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi aumen-
tado o capital em 2410$, realizado em dinheiro subscrito pelos
sócios na proporção das suas quotas e redenominado para 5000 €,
tendo sido alterado o seu contrato social quanto ao artigo 3.º, o qual
ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 € dividido em três quotas, sendo uma de 3000 €, pertencen-
te ao sócio Eugénio Tomé Calisto e duas de 1000 € cada uma
pertencente uma a cada um dos sócios Avilio Tomé Torres e Ma-
ria Eugénia Tomé Torres.

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

Conferida, está conforme.

31 de Maio de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto da
Silva Costa. 1000088648

COMBUSTÍVEIS MONTEVERDE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 938/
20010716; identificação de pessoa colectiva n.º 501085181; ins-
crição n.º 11; número e data da apresentação: 6/20020221.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi efec-
tuado o seguinte acto de registo:

Nomeação do conselho de administração e conselho fiscal para
o quadriénio 2001/2004.

Conselho de administração: presidente � José Carlos Costa Pais;
vogais: Alberto Varandas Costa, casado e Valdemar Costa Pais.

Fiscal único: Dr. António de Sousa Fortunato, revisor oficial de
contas; suplente: Dr. Joaquim Monteiro Brás.

Data: 31 de Outubro de 2001.

Conferida, está conforme.

31 de Maio de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto da
Silva Costa. 1000088647

JOAQUIM BATISTA EMÍLIO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 453/
920212; identificação de pessoa colectiva n.º 502697547; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 8/20020222.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi aumen-
tado o capital em 602 410$, realizado em dinheiro, subscrito pelos
sócios na proporção das suas quotas e redenominado para 5000 €,
tendo sido alterado o seu contrato social quanto ao artigo 3.º, o qual
ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital subscrito e já realizado em dinheiro é de 5000 € e é
formado por três quotas de valor nominal de 3750 €, 625 € e
625 €, pertencentes aos sócios Joaquim Batista Emílio, António
Alexandre Batista Amaral e Joaquim Emílio Batista Amaral.

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

Conferida, está conforme.

31 de Maio de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto da
Silva Costa. 1000088646

CARLOS DIAS � ASSISTÊNCIA TÉCNICA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 1032/
20020220; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/
20020220.

Certifico que Carlos José Tavares Dias, solteiro, maior, consti-
tuiu a sociedade em epígrafe que se rege pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Carlos Dias � Assistência Téc-
nica, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Capitão Salgueiro
Maia, rés-do-chão, freguesia, concelho e cidade do Fundão.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na assistência técnica e
comercialização de máquinas industriais e ferramentas novas e usa-
das. Assistência informática.
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ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (equivalente a 1 002 410$), representado por uma quo-
ta de igual valor nominal pertencente ao sócio único Carlos José
Tavares Dias.

ARTIGO 4.º

A gerência e a representação da sociedade pertencem ao sócio
único desde já nomeado gerente e sem remuneração podendo por
sua decisão mais tarde auferir remuneração. Obrigando-se a socie-
dade apenas com a sua assinatura.

ARTIGO 5.º

1 � Ao sócio poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global correspondente ao décuplo do capital social,
desde que deliberado por unanimidade dos sócios que representem
a totalidade do capital social, reembolsáveis quando julgadas dis-
pensáveis, sendo a data e a forma de restituição fixadas em
assembleia geral, que delibere o reembolso.

2 � Poderá o sócio ainda fazer suprimentos à sociedade, quan-
do esta deles carecer, nas condições de retribuição e reembolso que
forem acordadas em assembleia geral.

ARTIGO 6.º

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

Disposição transitória

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

Conferida, está conforme.

31 de Maio de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto da
Silva Costa. 1000088645

EXTRABI � EXTRACÇÃO DE AREIA E PEDRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 790/
981202; identificação de pessoa colectiva n.º 504399225; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 3/9812102.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi aumen-
tado o capital em 602 410$, realizado em dinheiro subscrito pelos
sócios em partes iguais e redenominado para 5000 €, tendo sido
alterado o seu contrato social quando ao artigo 3.º o qual ficou com
a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 €, dividido em duas quotas iguais de
2500 €, cada uma, sendo uma de cada sócio João José Robalo
Torres e João Manuel Clemente Félix.

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

Conferida, está conforme.

31 de Maio de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto da
Silva Costa. 1000088644

ANTÓNIO ABRANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 388/
900418; identificação de pessoa colectiva n.º 502330260; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 3/20020221.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi aumen-
tado o capital em 402 410$, realizado por transferência de resulta-
dos transitados pelos sócios na proporção das suas quotas e
redenominado para 5000 €, tendo sido alterado o seu contrato so-
cial quando ao artigo 3.º o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 €, inteiramente realizado em dinhei-
ro e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 €, cada,
pertencentes cada uma delas a cada um dos sócios Maria Lucinda
de Brito das Neves Abrantes e António Manuel Ramalho Abrantes.

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

Conferida, está conforme.

31 de Maio de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto da
Silva Costa. 1000088643

LIVRANET � COMÉRCIO DE LIVROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 1029/
20020330; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 15/
20020320.

Certifico que entre Catarina Isabel Pinto Correia e Nuno Agos-
tinho Marques Ferreira, ambos solteiros, maiores, foi constituída a
sociedade em epígrafe que se rege pelo contrato seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma LIVRANET � Comércio de
Livros, L.da e vai ter a sua sede na Rua de António José Saraiva,
G. R.-CD, lote 2, 37, na freguesia e concelho do Fundão.

2.º

A sociedade tem por objecto comércio a retalho de livros,
artigos de tabacaria, jornais, revistas, artigos de papelaria, artesanato,
brinquedos, aluguer de computadores para navegação na Internet,
venda de café e águas.

3.º

O capital social integralmente subscrito e já realizado é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais de 2500 euros, cada
uma, sendo uma de cada sócio.

4.º

A gerência e administração da sociedade fica a cargo de ambos
os sócios desde já designados gerentes, obrigando-se a sociedade em
todos os actos e contratos com a assinatura de ambos os sócios.

5.º

A cessão de quotas entre sócios é livre. A cessão a estranhos
depende do consentimento da sociedade, a favor de quem se reser-
va em primeiro lugar e dos restantes sócios em segundo lugar, o
direito de preferência na aquisição.

Conferida, está conforme.

31 de Maio de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto da
Silva Costa. 1000088642

TECNICOVA � PROJECTOS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS
E INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 331/
880511; identificação de pessoa colectiva n.º 501978631;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4; número e data da apresenta-
ção: 21/20020219.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi efec-
tuado o seguinte acto de registo:

Mudou a sede para Zona Industrial, lote 118, Fundão.

Conferida, está conforme.

31 de Maio de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto da
Silva Costa. 1000088641
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PROTILAI � LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 1028/
20020219; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 20/
20020219.

Certifico que por Adelaide Maria Pereira Afonso, solteira, maior,
foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo contrato
seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma PROTILAI � Laboratório de Prótese
Dentária, Unipessoal, L.da e vai ter a sua sede na Rua de 5 de Ou-
tubro, 24, 1.º, nesta cidade do Fundão.

2.º

A sociedade tem por objecto o fabrico e comercialização de
próteses dentárias.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e já realizado em dinhei-
ro, é de 5000 euros, e corresponde a uma quota no mesmo valor,
pertencente à sócia Adelaide Maria Pereira Afonso.

4.º

A gerência e administração da sociedade fica a cargo da única
sócia Adelaide Maria Pereira Afonso, obrigando-se a sociedade em
todos os actos e contratos com a sua assinatura.

5.º

A gerência fica desde já autorizada a movimentar livremente o
capital social depositado à ordem da sociedade, na Caixa Econó-
mica Montepio Geral, no Fundão.

Conferida, está conforme.

31 de Maio de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto da
Silva Costa. 1000088640

CEREJALCAIDE � HORTO FRUTÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 603/
950412; identificação de pessoa colectiva n.º 503405140; inscri-
ção n.º 7 e inscrição n.º 16; números e data das apresen-
tações: 37 e 16/20020219.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram
efectuados os seguintes actos de registo:

Aumento de capital de: 602 410$, realizado em dinheiro subscrito
por todos os sócios em partes iguais e redenominação do capital em
euros para 5000 €, ficando cada uma das quotas com o valor de
500 €.

Foi parcialmente alterado o seu contrato social, tendo em
consequência o artigo 3.º ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente subscrito e já realizado em dinheiro
é de 5000 €, dividido em oito quotas iguais de 625 €, pertencen-
tes uma a cada um dos sócios, Fernando Salvado Rito, António
Mateus da Cruz, João Barros da Cruz, José Alberto Matos Leal
Mendes, Domingos da Costa Lourenço, Albano Canaria Ferreira,
Manuel Abrantes da Cruz e António Antunes Salvado.

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

Conferida, está conforme.

31 de Maio de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto da
Silva Costa. 1000088639

CONSTRUÇÕES DOMINGOS CAIXINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 1033/
20020412; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 19/20020412.

Certifico entre Domingos Tomé Caixinha e mulher Maria da
Graça Gomes da Costa Caixinha em comunhão de adquiridos foi
constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo contrato se-
guinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Construções Domingos
Caixinha, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua dos Olivais, 20, lugar e
freguesia de Alcaide, concelho do Fundão.

3 � A gerência da sociedade, poderá, sem dependência de au-
torização de outros órgãos, deslocar a sede social para outro local
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
criar sucursais, agências ou outras formas locais de representação.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção civil e obras públicas;
compra e venda de imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas dos valores no-
minais e titulares seguintes: uma de 4500 euros, pertencente ao só-
cio Domingos Tomé Caixinha; e uma de 500 euros, pertencente à
sócia Maria da Graça Gomes da Costa Caixinha.

ARTIGO 4.º

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

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
até ao montante global igual a 20 vezes o capital social,
reembolsáveis quando julgadas dispensáveis, sendo a data e a for-
ma de restituição fixadas em assembleia geral, que delibere o re-
embolso.

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

Disposição transitória

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

Conferida, está conforme.

31 de Maio de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto da
Silva Costa. 1000088537

OLEIROS

PINORVAL, INDÚSTRIA DE MADEIRAS DO ORVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oleiros. Matrícula n.º 14;
identificação de pessoa colectiva n.º 500902470; inscrição n.º 15;
número e data da apresentação: 3/070502.
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Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de aumentado de capital e alteração parcial do pacto.

Aumento subscrito com incorporação de reservas de reavaliação,
pelos sócios na proporção das respectivas quotas, e em reforço das
mesmas.

Capital após o aumento: 500 000,00 €.
Alteração: artigo 3.º que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
500 000 € e corresponde à soma das seguintes quotas: Fernando dos
Santos Gaspar, com uma quota de 230 000 euros; Maria Miquelina
Gonçalves Dias Gaspar, com uma quota de 230 000 euros; Sofia
Dias da Cunha Gaspar, com uma quota de 20 000 euros e Inês Dias
Gaspar, com uma quota de 20 000 euros.

§ único. São exigidas aos sócios prestações suplementares até ao
limite de cinco vezes o capital social.

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

Está conforme.

11 de Junho de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000087430

PENAMACOR

RUI AMARO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penamacor. Matrícula
n.º 124; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/020613.

Certifico que foi constituída entre Maria Helena Moiteiro dos
Reis ou Maria Helena Moiteiro dos Reis Amaro, casada com Rui
Manuel Cerdeira Amaro, na comunhão de adquiridos e Rui Manuel
Cerdeira Amaro, casado com Maria Helena Moiteiro dos Reis ou
Maria Helena Moiteiro dos Reis Amaro, na comunhão de adquiri-
dos, a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

1 � Que pela presente escritura deliberam constituir entre si uma
sociedade comercial por quotas com a firma Rui Amaro, L.da, e tem
sede na Rua de Pereira Macedo, 74, freguesia e concelho de
Penamacor.

2 � Por simples deliberação da gerência a sede social poderá ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes
e serem criadas sucursais, agências ou outras formas de represen-
tação social.

2.º

O objecto da sociedade consiste em aluguer de máquinas e equi-
pamentos agrícolas e industriais. Preparação de solos. Demolição
e terraplanagens.

3.º

O capital social, totalmente realizado em dinheiro é de
50 000 euros e está dividido em duas quotas, cada uma no valor
nominal de 25 000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios
Maria Helena Moiteiro dos Reis Amaro e Rui Manuel Cerdeira
Amaro.

4.º

1 � A gerência e representação da sociedade, remunerada ou não
conforme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo de am-
bos os sócios, desde já nomeados gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos, nomeadamente na compra e venda de veículos automóveis para
e da sociedade é sempre necessária a assinatura conjunta de am-
bos os gerentes.

3 � Em actos de mero expediente, tais como assinatura de
correspondência e movimentação de contas bancárias que estejam
em nome da sociedade é suficiente a assinatura de um gerente.

5.º

A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento da
sociedade, gozando esta em primeiro lugar do direito de preferên-
cia, seguida de sócios não cedentes se a mesma dele não quiser usar.

6.º

Poderão ser exigidas prestações suplementares aos sócios até ao
montante de 5000 euros, reembolsáveis quando julgadas dispensá-
veis, sendo a data e a forma de restituição fixadas em assembleia
geral que delibere o reembolso.

§ 1.º Depende de deliberação dos sócios a celebração de contra-
tos de suprimentos.

7.º

A sociedade poderá amortizar a quota nos seguintes casos:
a) Se a mesma for arrestada, penhorada, ou de algum modo en-

volvida em qualquer processo judicial, onde possa vir a ser aliena-
da coercivamente;

b) Se o seu titular forem imputadas factos gravemente violadores
das suas obrigações para com a sociedade ou nocivos aos interes-
ses sociais;

c) Se a quota for cedida em contravenção ao disposto no artigo 5.º
A gerência fica, desde já autorizada a levantar o capital social

depositado afim de fazer face às despesas de constituição e registo
da mesma aquisição de bens e equipamentos.

Está conforme o original.

13 de Junho de 2002. � A Ajudante, Ana Maria Monteiro
Coutinho. 1000088049

COIMBRA
COIMBRA

CONSTRUÇÕES PIMPÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula
n.º 3971; identificação de pessoa colectiva n.º 502115165; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 24/011213.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi aumen-
tado o capital social para o montante de 4 212 050$ e redenominado
para 25 000 euros em consequência alterado o pacto social nos seus
artigos 1.º e 3.º os quais passaram a ter a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a denominação Construções Pimpão, L.da, e
tem a sua sede na Travessa do Alto do Leão, 2, no lugar de Fala,
freguesia de São Martinho do Bispo, concelho de Coimbra.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
25 000 euros, correspondente à soma de duas quotas iguais de
12 500 euros, cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios,
Carlos Duarte Almeida e Maria da Piedade Nobre Laiginhas
Almeida Henriques.

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

Está conforme o original.

23 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 1000089414

F. G. O. � CONSULTORES DE FISCALIDADE,
GESTÃO E ORGANIZAÇÃO CONTABILÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula
n.º 4503; identificação de pessoa colectiva n.º 502558172; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 151/011227.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi aumen-
tado o capital social para o montante de 1 002 410$ e redenominado
para 5000 euros em consequência alterado o pacto social no seu
artigo 3.º o qual passou a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e
corresponde à soma de duas quotas: uma de 4500 euros, pertencente
ao sócio João António Neves Diogo, e outra de 500 euros, perten-
cente à sócia Maria Teresa Neves Pereira Diogo Nunes.
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O texto completo na sua redacção actualizada foi depositado na
respectiva pasta.

Está conforme o original.

23 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 1000089411

ARMAFRIO � EQUIPAMENTOS HOTELEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula
n.º 7475; identificação de pessoa colectiva n.º 504338862; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 150/011227.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi aumen-
tado o capital social para o montante de 1 002 410$ e redenominado
para 5000 euros em consequência alterado o pacto social no seu
artigo 3.º o qual passou a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valo-
res nominais de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sóci-
os, Amaro Gome Ramos e Armando Marques de Carvalho.

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

Está conforme o original.

23 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 1000089409

SERVOTRAVÕES � SERVIÇOS RÁPIDOS TRAVÕES
E MOTOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula
n.º 7100; identificação de pessoa colectiva n.º 504098322; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 27/011207.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi aumen-
tado o capital social para o montante de 1 002 410$, redenominado
para 5000 euros e em consequência alterado parcialmente o pacto
social no seu artigo 3.º o qual passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado é de 5000 euros, e é
formado por duas quotas iguais de valor nominal de 2500 euros
cada e pertence uma a cada um dos sócios, Alcides Garcia de Car-
valho e Manuel Martins Pontes Costa.

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

Está conforme o original.

23 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 1000089407

INFORMICRO � COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
DE INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula
n.º 3285; identificação de pessoa colectiva n.º 501521100; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 17/011207.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi aumen-
tado o capital social para o montante de 1 002 410$, redenominado
para 5000 euros e em consequência alterado parcialmente o pacto
social no seu artigo 3.º o qual passou a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros
valores, é de 5000 euros, e corresponde à soma das seguintes qua-
tro quotas: uma de 1500 euros pertencente ao sócio Manuel Alberto
Martins, uma também de 1500 euros, pertencente à sócia Lucília da

Silva Neves Martins, uma de 1000 euros pertencente à sócia Elsa
Maria das Neves Martins Magalhães, e outra também de 1000 euros
pertencente ao sócio Luís Manuel das Neves Martins.

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

Está conforme o original.

23 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 1000089404

PEMEME � PROJECTOS E MONTAGENS
DE ESTRUTURAS METÁLICAS ESPACIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula
n.º 3084; identificação de pessoa colectiva n.º 501406565;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7 e inscrição n.º 13; números e
data das apresentações: 59 e 60/011213.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que em 7 de
Dezembro de 2001 José Pedro de Sousa Araújo renunciou ao car-
go de gerente que vinha exercendo.

Mais certifico que foi alterado o pacto social nos seus artigos 1.º,
3.º, 4.º e 7.º os quais passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação PEMEME � Projectos e
Montagens de Estruturas Metálicas Espaciais, L.da, e tem a sua sede
em Coimbra, na Avenida de Emídio Navarro, 11, 3.º D, freguesia
de São Bartolomeu.

ARTIGO 3.º

O objecto social consiste na produção e montagem de estrutu-
ras metálicas para o mercado interno e externo, bem como na exe-
cução e fiscalização de obras públicas e prestação de serviços nes-
tas áreas.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 7500 euros corres-
pondente à soma das seguintes quotas: uma de 6000 euros perten-
cente ao sócio José Luís de Sousa Araújo; e duas de 750 euros cada,
pertencentes uma a cada um dos sócios Maria João Peres Araújo e
José Miguel Peres Araújo.

§ único. Poderão ser exigidas a todos os sócios prestações suple-
mentares de capital na proporção das suas quotas, até ao montante
global de 7500 euros.

ARTIGO 7.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, pertence ao sócio José Luís de Sousa
Araújo, o qual desde já é designado gerente, sendo necessária e
suficiente a sua assinatura para a obrigar em todos os seus actos e
contratos.

§ único. É expressamente proibido à gerência obrigar a socieda-
de em actos e contratos estranhos aos negócios sociais, tais como
fianças, abonações ou letras de favor.

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

Está conforme o original.

23 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 1000089402

AVELINO BENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula
n.º 2171; identificação de pessoa colectiva n.º 500590389; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 28/011123.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi aumen-
tado o capital social para o montante de 4 911 890$ e redenominado
para 24 500 euros e em consequência alterado parcialmente o pac-
to social nos seus artigos 3.º e 7.º os quais passaram a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
24 500 euros, correspondente à soma de três quotas, sendo uma de
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12 250 euros pertencente ao sócio Avelino Bento, uma de
11 800 euros e outra de 450 euros, ambas pertencentes ao sócio
Carlos Alberto Loisas Bento.

ARTIGO 7.º

Quando a lei não exigir outras formalidades e prazos as
assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas, com
aviso de recepção, dirigida aos sócios, com a antecedência mínima
de 15 dias.

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

Está conforme o original.

23 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 1000089401

FAUSTINO & IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula
n.º 2064; identificação de pessoa colectiva n.º 500349614; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 72/011220.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi aumen-
tado o capital social para o montante de 1 004 415$ e redenominado
para 5010 euros e em consequência alterado parcialmente o pacto
social no seu artigo 3.º o qual passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e outros
valores constantes da escrita é de 5010 euros e corresponde à soma
de três quotas, uma de 1670 euros pertencente ao sócio Armando
Pereira Francisco, outra de 1670 euros pertencente ao sócio Faustino
Pereira Francisco e ainda outra de 1670 euros ao sócio Joaquim
Pereira Francisco.

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

Está conforme o original.

23 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 1000089400

BASILCONTA � CONTABILIDADE E FISCALIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula
n.º 5553; identificação de pessoa colectiva n.º 503177636; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 14/011226.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi aumen-
tado o capital social para o montante de 1 002 410$ e redenominado
para 5000 euros e em consequência alterado parcialmente o pacto
social no seu artigo 3.º o qual passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma de
3750 euros pertencente ao sócio António Basílio Simões Dinis e
outra de 1250 euros, pertencente à sócia Ana Paula Gonçalves dos
Santos.

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

Está conforme o original.

23 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 1000089399

MUNDO-LÃ � MODAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula
n.º 5985; identificação de pessoa colectiva n.º 503450200; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 23/011221.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que o capital
foi aumentado para 1 002 410$ e redenominado para euros tendo
o pacto sido alterado no seu artigo 3.º que passou a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, em dinheiro é de
5000 euros, formado por duas quotas iguais, do valor nominal de
2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios, Fernando
Domingues e Maria dos Santos Faustino Domingues.

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

Está conforme o original.

18 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000089398

MIRANDA & NUNES � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula
n.º 8338; identificação de pessoa colectiva n.º 503861499; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 10/020403.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que em 25 de
Março de 2002 foi nomeado gerente o não sócio Marco Jorge San-
tos Alves.

Está conforme o original.

26 de Abril de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000089396

BIKE SHOP � MOTOS E BICICLETAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula
n.º 7070; identificação de pessoa colectiva n.º 504227467; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 22/011220.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que o capital
foi aumentado para 1 002 410$ e redenominado para euros tendo
o pacto sido alterado no seu artigo 3.º que passou a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, devidamen-
te depositado, é de 5000 euros e corresponde à soma de duas quo-
tas de 2500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios, José
Ângelo Simões e Maria João Teles Cardoso.

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

Está conforme o original.

18 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000089394

COSTA & MESSIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8909;
identificação de pessoa colectiva n.º 505788934; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/020214.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que a sede foi
mudada para a Rua de Carlos Seixas, 9, 4.ª cave, sala C3, Coimbra.

Está conforme o original.

6 de Maio de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000089388

RAQUELDENTE � ESPECIALIDADES MÉDICAS
E DENTÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula
n.º 6610; identificação de pessoa colectiva n.º 503834823; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 22/011221.
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Certifico com referência à sociedade em epígrafe que o capital
foi aumentado para 1 002 410$ e redenominado para euros tendo
o pacto sido alterado no seu artigo 3.º que passou a ter a seguinte
redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e encontra-se dividido em duas quotas, sendo uma de
1500 euros da sócia Maria Isabel Guiomar Pereira e outra de
3500 euros em nome de Artur de Almeida Ferreira.

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

Está conforme o original.

18 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000089378

PAÇO DO CONDE � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula
n.º 6632; identificação de pessoa colectiva n.º 503856495; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 101/011221.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que o capital
foi aumentado para 1 002 410$ e redenominado para euros tendo
o pacto sido alterado no seu artigo 3.º que passou a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, dividido em duas quotas, uma de
4750 euros pertencente ao sócio José Manuel Frias Barata e outra de
250 euros pertencente à sócia Maria de Lurdes Melo Simões Frias Barata.

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

Está conforme o original.

18 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000089377

MONDEFIN IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula
n.º 7948; identificação de pessoa colectiva n.º 504698800;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, inscrição n.º 2 e inscrição
n.º 3; números e data das apresentações: 30, 31 e 32/020130.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que:
a) Em 30 de Novembro de 2001 o vogal do conselho de admi-

nistração Marc Jean Benoit Babic cessou funções por renúncia.
b) Por deliberação de 30 de Novembro de 2001 foi nomeado para

vogal do conselho de administração e até final do triénio de 1999/
2001 Marc Jean Benoit Babic.

c) Por deliberação de 30 de Novembro de 2001 foram nomeados
os membros dos

Órgãos sociais para o triénio de 2002/2004:
Conselho de administração: presidente � António Gabriel Bar-

ros Gonçalves Bastos; vogais: Michel Willem Bos e António Ma-
nuel Alves Romão Mota.

Fiscal único: António Barreira, Fernando Vieira e Justino Romão,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por
António Manuel Mendes Barreira e como suplente: Fernando Jor-
ge Marques Vieira, revisor oficial de contas.

Data da deliberação: 30 de Novembro de 2001.

Está conforme o original.

27 de Maio de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000089374

DIFERENCIAL � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula
n.º 6631; identificação de pessoa colectiva n.º 503856517; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 100/011221.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que o capital
foi aumentado para 1 002 410$ e redenominado para euros tendo

o pacto sido alterado no seu artigo 3.º que passou a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, dividido em duas quotas, uma
de 4750 euros pertencente ao sócio José Manuel Frias Barata e outra
de 250 euros pertencente à sócia Maria de Lurdes Melo Simões
Frias Barata.

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

Está conforme o original.

18 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000089372

FUTURA � RETROSARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula
n.º 5536; identificação de pessoa colectiva n.º 503156264; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 26/011221.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que o capital
foi aumentado para 1 002 410$ e redenominado para euros tendo
o pacto sido alterado no seu artigo 3.º que passou a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros
valores constantes da escrita, é de 5000 euros e corresponde à soma
das três seguintes quotas no valor nominal de: 4500 euros perten-
centes à sócia Edite Manuela dos Santos de Oliveira Rupino e duas
de 250 euros pertencentes cada uma aos sócios Teresa de Lurdes
dos Santos Rupino Baptista e Luís Fernando dos Santos Rupino.

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

Está conforme o original.

18 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000089369

CENTRO ACADÉMICO D. PEDRO V
ENSINO A TODOS OS NÍVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula
n.º 6245; identificação de pessoa colectiva n.º 503568848;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 35/0112212.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que a sede foi
mudada para a Quinta do Prado, Rua da Cruz Nova, lote 17, Eiras,
Coimbra.

Está conforme o original.

31 de Maio de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000089365

FLAMINGO BRANCO � PASTELARIA-BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula
n.º 4465; identificação de pessoa colectiva n.º 502506385; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 22/011227.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi aumen-
tado o capital social para o montante de 1 002 410$, redenominado
para 5000 euros e em consequência alterado parcialmente o pacto
social no seu artigo 3.º o qual passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, em dinheiro e outros
bens, é de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, sendo
uma de 4500 euros, pertencente à sócia Maria Isabel Marques
Santana Lopes e outra de 500 euros, pertencente ao sócio João Dinis
da Silva Rito.
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 O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, foi
depositado na respectiva pasta.

Está conforme o original.

18 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000089361

TECAGRÉS � INDÚSTRIA CERÂMICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula
n.º 8814; identificação de pessoa colectiva n.º 503420379.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2000.

 Está conforme o original.

26 de Abril de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000089358

J. MATIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula
n.º 4194; identificação de pessoa colectiva n.º 502289120;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 10; número e data da apresen-
tação: 29/011220.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que em 1 de
Novembro de 2001 o sócio Adriano de Melo Lopes Simões cessou
as suas funções de gerente, por renúncia.

Está conforme o original.

5 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000089355

RODRIGUES � INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula
n.º 5109; identificação de pessoa colectiva n.º 502945796; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 36/011220.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que o capital
foi aumentado para 1 002 410$ e redenominado para euros tendo
o pacto sido alterado no seu artigo 3.º que passou a ter a seguinte
redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma das seguintes quotas: uma de
3750 euros pertencente ao sócio Manuel Bernardes Rodrigues; e
outra de 1250 euros pertencente à sócia Maria Luísa Silva Gomes.

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

Está conforme o original.

18 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000089353

GIRALIVRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula
n.º 4310; identificação de pessoa colectiva n.º 502419695; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 12/011212.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que o capital
foi aumentado para 1 002 410$ e redenominado para euros tendo
o pacto sido alterado no seu artigo 3.º que passou a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado já em dinheiro, é de
5000 euros e é formado por duas quotas iguais, de valor nominal
de 2500 euros cada, e pertence uma a cada um dos sócios Luís de
Jesus Rodrigues e Maria Isabel da Silva Santos Rodrigues.

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

Está conforme o original.

18 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000089351

ANTIQUAE ARS MUSICAE, ESPECTÁCULOS MUSICAIS
E CULTURAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula
n.º 9082; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
020508.

Certifico que foi constituída entre João Emanuel Santos Pinhei-
ro e mulher Maria do Rosário de Carvalho Nunes Manteigas e
Moura Pinheiro, Amadeu João Afonso Magalhães, casado com
Eunice Maria Ruas de Campos Matoso, Virgílio Alberto Valente
Caseiro, casado com Margarida  Maria Teixeira Giraldes Caseiro,
Cesário Pereira de Assunção, casado com Elsa Maria de Abreu
Alves, todos casados  comunhão de adquiridos  e José Fernando
Meireles Pinto e Ofélia Augusta de Faria Couto Martins Ribeiro,
ambos solteiros, maiores, a sociedade por quotas em epígrafe que
se rege pelo seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Antique Ars Musicae, Espectá-
culos Musicais e Culturais, L.da, tem a sede em Coimbra, na Rua do
Caminho da Raposa, 1, Porto Bordalo, freguesia de Santa Clara.

2 � A gerência poderá mudar a sede da sociedade para outro
local do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

A sociedade tem por objecto a divulgação da música e cultura
musical e a promoção e realização de espectáculos musicais e cul-
turais.

3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma de
714,32 euros de João Emanuel Santos Pinheiro e seis iguais de
714,28 euros, uma de cada um dos sócios, Maria do Rosário de
Carvalho Nunes Manteigas e Moura Pinheiro, Amadeu João Afon-
so Magalhães, José Fernando Meireles Pinto, Virgílio Alberto Va-
lente Caseiro, Cesário Pereira de Assunção e Ofélia Augusta de
Faria Couto Martins Ribeiro.

4.º

1 � A cessão de quotas a estranhos, não produz efeitos para com
a sociedade, enquanto não for consentida por esta.

2 � Autorizada a cessão a estranhos, os restantes sócios gozam,
relativamente a ela, do direito de preferência, nas cessões onerosas.

3 � O sócio que pretenda alienar a sua quota deve comunicá-lo
à sociedade, por carta registada com aviso de recepção, indicando
o nome do cessionário o preço e as condições da cessão.

4 � Se a sociedade não preferir, os restantes sócios gozam do
direito de preferência na aquisição da quota, na proporção do va-
lor das quotas que possuírem na sociedade.

5.º

1 � A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Se esta for objecto de penhor, arresto, penhora, arrolamento

ou outra providência que possibilite a sua venda judicial.
b) Se a quota for cedida sem o consentimento da sociedade, sendo

este devido.
c) Se, por motivo de partilha decorrente de divórcio, separação

judicial de pessoas ou bens ou separação judicial de bens, as quo-
tas forem adjudicadas a quem não for titular da quota.

2 � O preço da quota para esse efeito, será o que resultar do
balanço a que se proceda, aprovado em assembleia geral, devendo
ser pago conforme deliberação a tomar em cada caso.

6.º

1 � A administração e representação da sociedade pertencem aos
gerentes que forem nomeados em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de dois gerentes.
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3 � Os gerentes poderão ou não ser remunerados pelo exercí-
cio dos seus cargos, conforme o que for deliberado em assembleia
geral.

4 � São desde já nomeados gerentes os sócios, Virgílio Alberto
Valente Caseiro e João Emanuel Santos Pinheiro.

7.º

As assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas
dirigidas aos sócios, com, pelo menos, 15 dias de antecedência.

8.º

Sem prejuízo do disposto no n.º 5 do Código das Sociedades
Comerciais, consideram-se adquiridos pela sociedade os direitos e
por ela assumidas as obrigações decorrentes de negócios jurídicos
que, em nome da sociedade, sejam celebrados pela gerência a par-
tir da data da constituição da sociedade e antes de efectuado o seu
registo definitivo, ficando, para o efeito, conferida à gerência a
necessária autorização.

Está conforme o original.

18 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000089349

CONDEIXA-A-NOVA

DIGIMAIS � INSTALAÇÃO DE SISTEMAS
DE TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Condeixa-a-Nova. Matrícula
n.º 464; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/240502.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que entre José
de Freitas Simões Pires e mulher Maria Emília Alves Dias Pires,
casados na comunhão de adquiridos foi constituída uma sociedade
por quotas que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma DIGIMAIS � Instalação de
Sistemas de Telecomunicações, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua Principal, 14, lugar de
Alcabideque, freguesia de Condeixa-a-Velha, concelho de
Condeixa-a-Nova.

3 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe, podendo ainda criar sucursais, filiais,
agências ou outras formas locais de representação, no território
nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a instalação e comércio de sistemas
de telecomunicações, prestação de serviços de assistência técnica
e importação de material relacionado com a actividade.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas dos valores no-
minais e titulares seguintes: uma de 4500 euros pertencente ao só-
cio José de Freitas Simões Pires; e uma de 500 euros pertencente
à sócia Maria Emília Alves Dias Pires.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até ao
montante global igual ao décuplo do capital social, desde que deli-

berado por unanimidade dos sócios que representem a totalidade do
capital social.

Está conforme o original.

31 de Maio de 2002. � O Segundo-Ajudante, Vítor Manuel
Peneda de Lima e Pina. 1000088022

TOP MC � TOPOGRAFIA E PROJECTOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Condeixa-a-Nova. Matrícula
n.º 196; identificação de pessoa colectiva n.º 503303046; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 5/270302.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi trans-
formada em sociedade unipessoal por quotas em 27 de Dezembro de
2001 e aumentado o capital social de 400 000$ para 1 002 410$, sen-
do o seu aumento de 602 410$ com redenominação em euros pas-
sando o capital para 5000 euros e em consequência do mesmo foi
alterado o pacto social quanto aos seus artigos 1.º, 3.º, 4.º (revoga-
dos os seus § 1.º e 2.º), 5.º e eliminados os 6.º e 7.º que passou a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade passa a adoptar a firma TOP MC � Topografia e
Projectos, Unipessoal, L.da, e passa a ter a sua sede na Rua de Si-
mão da Cunha, 49, 1.º, direito, AG, na vila, freguesia e concelho
de Condeixa-a-Nova.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, e corresponde a uma única quota desse valor de que é
titular o sócio Dinis Miguel Fernandes de Miranda.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a pertencer ao já nomeado ge-
rente Dinis Miguel Fernandes de Miranda, bastando a sua assinatura
para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos.

ARTIGO 5.º

Ficam desde já autorizados os negócios jurídicos celebrados en-
tre o sócio único e a própria sociedade, desde que os mesmos sir-
vam à prossecução do objecto social.

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

Está conforme o original.

12 de Junho de 2002. � O Segundo-Ajudante, Vítor Manuel
Peneda de Lima e Pina. 1000087886

COSTA RIBEIRO & PINHEIRO, CAFÉ TROPICAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Condeixa-a-Nova. Matrícula
n.º 340; identificação de pessoa colectiva n.º 504710478;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, averbamento n.º 2 à inscrição
n.º 1 e averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; núme-
ros e data das apresentações: 1, 2, 3 e 4/190402.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que os ex-só-
cios Daniel dos Santos Ramalho da Costa, José António das Ne-
ves Ribeiro e José Manuel Antunes Pinheiro, renunciaram às fun-
ções de gerente desde 14 de Março de 2002.

Mais certifico que foi alterado o artigo 4.º do pacto social, que
passará a ter a seguinte redacção:

4.º

A gerência, com ou sem remuneração conforme for deliberado
em assembleia geral, incumbe aos sócios João Garcia Fontes e
Ricardo Simão Gouveia Fontes, obrigando-se a sociedade em to-
dos os seus actos e contratos com a assinatura de um gerente.

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

Está conforme o original.

17 de Junho de 2002. � O Segundo-Ajudante, Vítor Manuel
Peneda de Lima e Pina. 1000087885
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SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES HENRIQUES & POCINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Condeixa-a-Nova. Matrícula
n.º 129; identificação de pessoa colectiva n.º 502496843.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

4 de Junho de 2002. � O Segundo-Ajudante, Vítor Manuel
Peneda de Lima e Pina. 1000087884

LABORATÓRIOS ANDRÓMACO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Condeixa-a-Nova. Matrícula
n.º 349; identificação de pessoa colectiva n.º 500474699.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

3 de Junho de 2002. � O Segundo-Ajudante, Vítor Manuel
Peneda de Lima e Pina. 1000087882

LABORATÓRIOS ANDRÓMACO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Condeixa-a-Nova. Matrícula
n.º 349; identificação de pessoa colectiva n.º 500474699; inscri-
ção n.º 14; número e data da apresentação: 2/120402.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que Volker
Lehmann-Braun, foi nomeado gerente a partir de 1 de Janeiro de
2002, para o quadriénio de 2002/2005.

Está conforme o original.

24 de Maio de 2002. � O Segundo-Ajudante, Vítor Manuel
Peneda de Lima e Pina. 1000087880

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

Conservatória do Registo Comercial de Condeixa-a-Nova. Matrícula
n.º 228; identificação de pessoa colectiva n.º 502205245.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

24 de Maio de 2002. � O Segundo-Ajudante, Vítor Manuel
Peneda de Lima e Pina. 1000087878

TRANSPORTES ALEXANDRE MANUEL COSTA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Condeixa-a-Nova. Matrícula
n.º 465; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/240502.

Certifico que Alexandre Manuel Baeta Costa, casado com Dina
Maria Oliveira Cruz, na comunhão de adquiridos, constituiu uma
sociedade unipessoal por quotas em epígrafe que se rege pelo se-
guinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Transportes Alexandre Manuel
Costa, Unipessoal L.da e tem a sua sede na Rua da Rossa, sem
número de polícia, lugar de Valada, freguesia de Condeixa-a-Ve-
lha, concelho de Condeixa-a-Nova.

2 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe, bem como poderá criar sucursais, filiais,
agências ou outras formas locais de representação em qualquer
ponto do país e estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de transportes rodo-
viários de mercadorias por conta de outrém e comércio por grosso
de materiais de construção.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente a ele sócio Alexandre Manuel Baeta Costa.

ARTIGO 4.º

O sócio poderá decidir efectuar prestações suplementares até ao
montante global igual ao décuplo do capital social.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração confor-
me for deliberado, ficará a cargo dele sócio Alexandre Manuel
Baeta Costa e da não sócia Anisabel de Jesus Sequeira Correia
Bento, casada, residente no lugar de Chão de Lamas, freguesia de
Lamas, concelho de Miranda do Corvo, desde já nomeados geren-
tes, ou a cargo de outras pessoas estranhas à sociedade, que venham
a ser por ele sócio designadas.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos basta a assinatura de um gerente.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá livremente participar, sob qualquer forma, no
capital social de sociedades já existentes ou a constituir, qualquer
que seja a sua natureza ou objecto, bem como no capital de socie-
dades reguladas por leis especiais e em agrupamentos complemen-
tares de empresas e desde que em sociedades por quotas não fique
na situação de único sócio dessa sociedade.

ARTIGO 7.º

Fica o sócio único autorizado a celebrar com a sociedade negó-
cios jurídicos que sirvam à prossecução do objecto social.

Está conforme o original.

24 de Maio de 2002. � O Segundo-Ajudante, Vítor Manuel
Peneda de Lima e Pina. 1000088018

FIGUEIRA DA FOZ

DROGARIA SÉCULO XXI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2182/980622; identificação de pessoa colectiva n.º 504179950.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta e dos documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2001.

Conferida está conforme.

14 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
1000088834

PASTELARIA FLOR DA GALA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1019/870601; identificação de pessoa colectiva n.º 501836128.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta e dos documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2001.

Conferida está conforme.

19 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
1000088838

CLUBE DE SAÚDE FIGUEIRENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1954/960521; identificação de pessoa colectiva n.º 503727377.
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Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta e dos documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2001.

Conferida está conforme.

14 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
1000088839

TRANSNIZA � SOCIEDADE DE TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1259/900525; identificação de pessoa colectiva n.º 500564493.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta e dos documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2001.

Conferida está conforme.

14 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
1000088840

HENRIQUE NOGUEIRA MARIANO & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 644/800521; identificação de pessoa colectiva n.º 500893390.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta e dos documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2001.

Conferida está conforme.

19 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
1000088841

PLASTIFOZ � PLÁSTICOS TÉCNICOS E ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2548/001109; identificação de pessoa colectiva n.º 505161729.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta e dos documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2001.

Conferida está conforme.

19 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
1000088842

AQUICARRO � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1652/930920; identificação de pessoa colectiva n.º 503063967.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta e dos documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2001.

Conferida está conforme.

14 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
1000088843

DISCOFOZ � EXPLORAÇÃO HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1922/960229; identificação de pessoa colectiva n.º 503590967.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta e dos documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2001.

Conferida está conforme.

14 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
1000088844

CARNE, PASTA E BASTA � HOTELARIA E RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2490/000612; identificação de pessoa colectiva n.º 505047500.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta e dos documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2001.

Conferida está conforme.

13 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
1000088845

ROMÃO & ROMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2346/990706; identificação de pessoa colectiva n.º 504545477.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta e dos documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2001.

Conferida está conforme.

13 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
1000088846

CENTRÁFEGO � TERMINAL DO CENTRO DE TRÁFEGO
INTERNACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 914/841130; identificação de pessoa colectiva n.º 501583084.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta e dos documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2001.

Conferida está conforme.

13 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
1000088847

SOMAFE � COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA O LAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1071/880426; identificação de pessoa colectiva n.º 501972994.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta e dos documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2001.

Conferida está conforme.

13 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
1000088848

ERMELINDA ALVES & ISABEL SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2421/000112; identificação de pessoa colectiva n.º 504822772.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta e dos documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2001.

Conferida está conforme.

13 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
1000088849

LOPES & RAMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1960/960612; identificação de pessoa colectiva n.º 503666327.
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Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta e dos documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2001.

Conferida está conforme.

14 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
1000088850

QUATRO PINHEIROS � RESTAURANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1442/920113; identificação de pessoa colectiva n.º 502711353.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta e dos documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2001.

Conferida está conforme.

14 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
1000088851

VÍTOR M. MACHADO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1434/911217; identificação de pessoa colectiva n.º 502669810.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta e dos documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2001.

Conferida está conforme.

17 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
1000088852

GENILOI � SOCIEDADE COMERCIAL DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1713/940321; identificação de pessoa colectiva n.º 503166928.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta e dos documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2001.

Conferida está conforme.

14 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
1000088853

PASCOAL & VENEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2719/011024; identificação de pessoa colectiva n.º 505583712.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta e dos documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2001.

Conferida está conforme.

14 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
1000088854

COSTA MARTINS NETO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2349/990709; identificação de pessoa colectiva n.º 504555928.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta e dos documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2001.

Conferida está conforme.

14 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
1000088855

F. F. DESPORTIVA, ARTIGOS DE VIAGEM E DESPORTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1074/880506; identificação de pessoa colectiva n.º 501976760.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta e dos documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2001.

Conferida está conforme.

14 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
1000088856

BATISTA & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2094/971013; identificação de pessoa colectiva n.º 503986747.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta e dos documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2001.

Conferida está conforme.

14 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
1000088857

MOREIRA DE SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 405/751212; identificação de pessoa colectiva n.º 500387478.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta e dos documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2001.

Conferida está conforme.

14 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
1000088858

PACIVIL � CONSTRUÇÕES PRÉ-FABRICADAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 765/820216; identificação de pessoa colectiva n.º 501236848;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 9/20020611.

Certifico que em referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo de reforço de capital e alteração do contrato.

Montante do aumento: 50 060,10 €, realizado em dinheiro, subs-
crito por ambos os sócios na proporção das suas quotas e em
consequência alterados os artigos 1.º, 2.º, 3.º e 7.º que passaram a
ter a seguinte redacção:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma PACIVIL � Construções Pré-
-Fabricadas, L.da, e tem a sua sede na Estrada de Aveiro, sem nú-
mero de polícia, lugar de Alto de Brenha, freguesia de Brenha,
concelho de Figueira da Foz.

2 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe.

2.º

A sociedade tem por objecto a construção civil e obras públicas;
construções pré-fabricadas e comércio de materiais de construção
e madeiras tratadas.

3.º

O capital social, já integralmente realizado, é de 75 000 euros e
corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores nominais de
37 500 euros, cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Alberto
Manuel Oliveira Silva e Licínia Pedrosa Pinhão Silva.

7.º

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

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

O texto do contrato actualizado está depositado na pasta respec-
tiva.

Conferida está conforme.

17 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
1000087215

CLUBE GENIAL � TERAPIAS DE REABILITAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2851/20020607; identificação de pessoa colectiva n.º 506187721;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/20020607.

Certifico que entre Eugénia Maria Baptista de Oliveira, solteira,
maior e Aldina da Conceição Saraiva casada com Armando de
Paiva Carvalheiro, na separação de bens, foi constituída a socieda-
de em epígrafe que ficou a reger-se pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Clube Genial � Terapias de
Reabilitação, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Joaquim Sotto Mayor,
60, cave direita, freguesia de São Julião da Figueira da Foz, con-
celho da Figueira da Foz.

3 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe, podendo ainda criar sucursais, filiais, agên-
cias ou outras formas locais de representação, no território nacional
ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de acom-
panhamento aos estudos e de terapias de reabilitação, nomeadamen-
te terapia da fala, musicoterapia, psicomotricidade e hidroterapia.
Prestação de serviços de baby-sitting.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valo-
res nominais de 2500 euros, cada, pertencentes uma a cada uma das
sócias Eugénia Maria Baptista de Oliveira e Aldina da Conceição
Saraiva.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

Conferida está conforme.

14 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
1000087217

LOUSÃ

CARDOSO & RAMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 175/
010502; identificação de pessoa colectiva n.º 500460620;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e averbamento n.º 1 à inscri-
ção n.º 5; números e data das apresentações: 5 e 6/020521.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram
efectuados os seguintes actos de registo:

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, apresentação n.º 5/020521 �
Cessação de funções de gerente do ex-sócio Armando Cardoso.

Causa: Renúncia.
Data: 26 de Maio de 2002.
Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5, apresentação n.º 6/020521 �

Cessação de funções de gerente do ex-sócio João Carlos Ramos
Cardoso.

Causa: renúncia.
Data: 26 de Maio de 2002.

Está conforme com o original.

11 de Junho de 2002. � A Adjunta do Conservador, Isabel Car-
doso Batista Grilo. 1000088014

SERRA DA LOUSÃ ACTIVIDADES TURÍSTICAS
E HOTELEIRAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 729/
980729; identificação de pessoa colectiva n.º 504197029;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e
data das apresentações: 1 e 2/020515.

Certifico que o presidente do conselho fiscal José António
Miranda Rodrigues, deixou de exercer as suas funções por renún-
cia a partir de 1 de Setembro de 2001 e foi designado presidente
do conselho fiscal, José Manuel Pedrosa.

Data da deliberação: 3 de Outubro de 2001.

Está conforme o original.

6 de Junho de 2002. � A Adjunta do Conservador, Isabel Car-
doso Batista Grilo. 1000087491

J. M. G. � BARES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 900/
020523; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/020523.

Certifico que Jorge Manuel Galvão Francisco, solteiro, maior,
constituiu a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma J. M. G. � Bares, Unipes-
soal, L.da e tem a sua sede no lugar de Quintais do Freixo, lote 1,
freguesia de Vilarinho, concelho da Lousã.

2 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe, bem como poderá criar sucursais, filiais,
agências ou outras formas locais de representação em qualquer
ponto do país e estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a exploração de café, snack-bar,
esplanada, restaurante e bar.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente a ele sócio Jorge Manuel Galvão Francisco.

ARTIGO 4.º

O sócio poderá decidir efectuar prestações suplementares até ao
montante global igual a 20 vezes o capital social.
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ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado, ficará a cargo dele sócio Jorge Manuel Galvão
Francisco, desde já nomeado gerente, ou a cargo de outras pessoas
estranhas à sociedade que venham a ser por ele sócio designadas.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos basta a assinatura de um gerente.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá livremente participar, sob qualquer forma, no
capital de sociedades já existentes ou a constituir, qualquer que seja
a sua natureza ou objecto, bem como no capital de sociedades re-
guladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas e desde que em sociedades por quotas não fique na situ-
ação de único sócio dessa sociedade.

ARTIGO 7.º

Fica o sócio autorizado a celebrar com a sociedade negócios ju-
rídicos que sirvam à prossecução do objecto social.

Disposição transitória

A sociedade poderá iniciar imediatamente a sua actividade, fican-
do desde já, o gerente autorizado a adquirir quaisquer equipamen-
tos e veículos automóveis, incluindo por contratos leasing e ALD,
e tomar de arrendamento imóveis necessários à prossecução dos fins
sociais, mesmo antes do seu registo definitivo, e a levantar o capi-
tal social depositado, a fim de custear as despesas de constituição
e registo da sociedade, a aquisição de equipamento e instalação da
sede social, despesas estas que a sociedade assume, logo que defi-
nitivamente matriculada.

Está conforme com o original.

13 de Junho de 2002. � A Adjunta do Conservador, Isabel Car-
doso Batista Grilo. 1000088012

ARTE VIA � COOPERATIVA ARTÍSTICA E EDITORIAL, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 5/
991209; identificação de pessoa colectiva n.º 504662406; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 4/020528.

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

Designação de secretário.
Secretário: Maria Fátima de Amaral Cabral Vaz de Castro.
Data: 10 de Maio de 2002.

Está conforme com o original.

14 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 1000087699

ARTE VIA � COOPERATIVA ARTÍSTICA E EDITORIAL, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 5/
991209; identificação de pessoa colectiva n.º 504662406;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 3/020528.

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

Cessação de funções de secretário de Filomena Maria de Matos
Geraldes.

Causa: renúncia.
Data: 4 de Janeiro de 2002.

Está conforme com o original.

14 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 1000087697

MIRA

IRMÃOS MINGATOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mira. Matrícula n.º 37/
780628; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: 3/020606.

Certifico em relação à sociedade em epígrafe que pelo
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, foi registada a cessação de fun-
ções da gerente, Maria Celeste de Miranda Canha, por renúncia em
30 de Abril de 1999.

Conferida está conforme.

6 de Maio de 2002. � A Conservadora, Zulmira Maria Neves da
Silva. 1000087773

MONTEMOR-O-VELHO

WEBRITMO � PUBLICIDADE NA INTERNET, L.DA

Sede: Rua da Senhora, 15, Ereira, Montemor-o-Velho

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Velho. Matrí-
cula n.º 527/190202; inscrição n.º 2 ; número e data da apresen-
tação: 4/150502.

Certifico que a sociedade comercial com a denominação acima
referida, efectuou o seguinte acto de registo:

Nomeação de gerente: Márcia Cristina Ramos Almeida Cavalei-
ro, acto efectuado por acta n.º 1 elaborada no dia 10 de Abril de
2002 na sede social da referida sociedade.

Conferida está conforme.

O Conservador, António José Leitão Cortes. 1000087546

MENDES & FERREIRA � PADARIAS, L.DA

Sede: Tentúgal, Montemor-o-Velho

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Velho. Matrí-
cula n.º 48/030878; inscrição n.º 6; número e data da apresenta-
ção: 15/280302.

Certifico que a sociedade comercial por quotas, com a denomina-
ção acima referida, alterou parcialmente o seu pacto social
designadamente o seu artigo 3.º que passará a ter a seguinte redacção:

Facto inscrito: alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: artigo 3.º
Capital: reforçado com mais 2410$ subscrito em partes iguais, e

em dinheiro, pelos sócios, pelo que cada um fica com uma quota
de 501 205$, correspondente a 2500,00 euros. Passa para
1 002 410$ correspondente a 5000 euros.

Sócios e quotas:
A) Licínio Mendes Ferreira, com um quota de 2500,00 euros.
B) Maria Adelaide de Jesus Ferreira, com uma quota de

2500,00 euros.

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

A Segunda-Ajudante, Maria Madalena Moreira de Freitas.
1000087539

SOCIEDADE DE EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA JORGE
& GATOEIRO, L.DA

Sede: Vila e freguesia de Montemor-o-Velho

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Velho. Matrícula
n.º 42/130777; identificação de pessoa colectiva n.º 500661885; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 8/230402.

Certifico que a sociedade comercial por quotas, com a denomina-
ção acima referida, alterou parcialmente o seu pacto social
designadamente o seu artigo 3.º que passará a ter a seguinte redacção:

Capital reforçado com 2410$ subscrito em dinheiro, e em partes
iguais pelos sócios, ficando cada um deles a deter uma quota de
501 205$. Passa para 1 002 410$, correspondente a 5000 euros.

Sócios e quotas:
A) José Maria Cavaleiro Gatoeiro com uma quota de 2500 euros;
B) Manuel de Jesus Jorge com uma quota de 2500 euros.

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

A Segunda-Ajudante, Maria Madalena Moreira de Freitas.
1000087564
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R. B. L. � RÁDIO BEIRA LITORAL, C. R. L.

Sede: Arazede, Montemor-o-Velho

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Velho. Matrícula
n.º 10/050188; identificação de pessoa colectiva n.º 502019620; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 17/280302.

Certifico que a sociedade comercial por quotas, com a denomi-
nação acima referida, alterou parcialmente o seu pacto social
designadamente o seu artigo 3.º que passará a ter a seguinte redac-
ção:

Facto inscrito: alteração parcial de contrato.
Artigo alterado: artigo 4.º
Capital: o capital mínimo é reforçado com mais 442 410$, em

dinheiro, subscrito pelos cooperantes. Passa para 1 002 410$, cor-
respondente a 5000,00 euros.

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

A Segunda-Ajudante, Maria Madalena Moreira de Freitas.
1000087561

CAMPO DE TIRO DA MALVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Velho. Matrí-
cula n.º 547/030502; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 7/030502.

Contrato de sociedade

No dia 3 de Maio de 2002, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Coimbra, perante mim, licenciada
Maria Bernardete Pedrosa Oliveira Marques Leal, notária deste
cartório, compareceram como outorgantes:

Maria Fernanda Paiva Ferraz Santos, número de identificação
fiscal 158971833, e marido, José Carlos da Silva Santos, número
de identificação fiscal 158971825, casados sob o regime da comu-
nhão de adquiridos, naturais da freguesia de Coimbra (Sé Nova),
concelho de Coimbra, residentes na Rua da Areeira, sem número
de polícia, lugar e freguesia de Tentúgal, concelho de Montemor-
-o-Velho.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos respec-
tivos bilhetes de identidade n.os 4386103, de 22 de Junho de 1995 e
4425503, de 19 de Julho de 1993, emitidos pelos Serviços de Iden-
tificação Civil de Coimbra e pelo Centro de Identificação Civil e
Criminal de Lisboa.

Disseram os outorgantes:
Que, pela presente escritura, constituem entre si uma sociedade

comercial por quotas que se regerá pelo pacto social constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Campo de Tiro da Malveira, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Areeira, sem número de
polícia, lugar e freguesia de Tentúgal, concelho de Montemor-o-Velho.

3 � A gerência da sociedade, poderá deslocar a sede social para
outro local dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
podendo ainda criar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a exploração de campo de tiro, bar
e piscina; e organização de eventos sociais e culturais.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
15 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais dos va-
lores nominais de 7500 euros, cada, pertencentes uma a cada um
dos sócios Maria Fernanda Paiva Ferraz Santos e José Carlos da
Silva Santos.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos basta 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 socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

ção em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou

as obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros

legitimários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio

consentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia
geral.

2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no
balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quo-
tas, destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou
terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa,
a contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento,
os herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante co-
mum.

ARTIGO 8.º

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

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

ARTIGO 9.º

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

Está conforme o original.

14 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Bertina Maria
Gonçalves Ribeiro. 1000088416

MARÇAL & FERRÃO � EMPRESA DE TRABALHO
TEMPORÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Velho. Matrí-
cula n.º 549/150502; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 5/150502.

Contrato de sociedade

No dia 15 de Maio de 2002, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Coimbra, perante mim, licenciada
Maria Bernardete Pedrosa Oliveira Marques Leal, notária deste
cartório, compareceram como outorgantes:

1.º Gilberto Salgado Marçal, número de identificação fiscal
151662053, casado com Maria Teresa Ferrão Ferreira, sob o regime da
comunhão de adquiridos, natural da freguesia de Coimbra (Sé Nova),
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concelho de Coimbra, residente na Rua do Lagar, 7, lugar Ardazubre,
freguesia de Lamarosa, concelho de Montemor-o-Velho.

2.ª Ana Rosa Ferrão Pereira, número de identificação fiscal
174664273, casada com Marcos Andrade Laranjeiro, sob o regime
da comunhão de adquiridos, natural da freguesia da Carapinheira,
concelho de Montemor-o-Velho, onde reside no lugar de Boleta.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos respec-
tivos bilhetes de identidade n.os 7053096, de 18 de Janeiro de 2000 e
8648757, de 28 de Setembro de 1998, emitidos pelos Serviços de
Identificação Civil de Coimbra.

Disseram os outorgantes:
Que, pela presente escritura, constituem entre si uma sociedade

comercial por quotas que se regerá pelo pacto social constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Marçal & Ferrão � Empresa
de Trabalho Temporário, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no lugar de Alhastro, freguesia
de Carapinheira, concelho de Montemor-o-Velho.

3 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe, podendo ainda criar sucursais, filiais,
agências ou outras formas locais de representação, no território
nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a cedência temporária de trabalha-
dores para utilização de terceiros utilizadores, podendo ainda de-
senvolver actividades de selecção, orientação e formação profis-
sional, consultadoria e gestão de recursos humanos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
20 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais dos va-
lores nominais de 10 000 euros, cada, pertencentes uma a cada um
dos sócios Gilberto Salgado Marçal e Ana Rosa Ferrão Pereira.

ARTIGO 4.º

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

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

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

ARTIGO 5.º

A 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 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

14 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
Moreira de Freitas. 1000088412

MENDES & COCA, L.DA

Sede: Rua de Joaquim Pimenta Simões, Arazede,
Montemor-o-Velho

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Velho. Matrícula
n.º 469/200201; identificação de pessoa colectiva n.º 505340402; ins-
crição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data das apresentações: 7 e 9/
0040402.

Certifico que a sociedade comercial com a denominação acima
referida, efectuou o seguinte acto de registo:

A) A renúncia de gerência de Pedro Manuel Mendes, por escri-
tura pública lavrada em 20 de Março de 2002 no Cartório Notarial
do Centro de Formalidades das Empresas de Coimbra.

Seguidamente alterou parcialmente o seu pacto social designadamente
o seu n.º 1 do artigo 3.º e o n.os 1 e 2 do artigo 4.º que passaram a ter a
seguinte redacção:

Facto inscrito: alteração parcial do contrato.
Artigos alterados: n.º 1 do artigo 3.º e n.os 1 e 2 do artigo 4.º
Capital: 5000,00 euros.
Sócio único: Reinaldo de Jesus Coca, com duas quotas de

2500,00 euros.
Gerência: fica a cargo de quem vier a ser designado em

assembleia geral, mantendo-se nomeado gerente o sócio Reinaldo
de Jesus Coca.

Forma de obrigar a sociedade: assinatura de um gerente.

Conferida está conforme.

A Segunda-Ajudante, Maria Madalena Moreira de Freitas.
1000087631

CARDOSO & SANTOS, L.DA

Sede: Santo Varao, Montemor-o-Velho

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Velho. Matrí-
cula n.º 267; identificação de pessoa colectiva n.º 503340618;
inscrição n.º 3/210202.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe que o capital
foi aumentado e redenominando para euros tendo o pacto sido al-
terado no seu artigo 3.º e que passou a ter a seguinte redacção:

Facto inscrito: alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: artigo 3.º
Capital: reforçado com mais de 602 410$, subscrito em dinhei-

ro, e em partes iguais pelos sócios, pelo que cada um deles, refor-
ça a sua quota com mais 301 205$, passando assim cada uma das
quotas para 501 205$. Passa para escudos: 1 002 410$, correspon-
dentes a 5000 euros.

Sócios e quotas:
A) Filomena da Conceição Reis dos Santos, com uma quota de

2500,00 euros;
B) Paulo Rogério de Oliveira Cardoso, com uma quota de

2500,00 euros.

Foi depositado na pasta respectiva o contrato de sociedade actuali-
zado.

Está conforme o original.

14 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Bertina Maria
Gonçalves Ribeiro. 1000087757

FILARMÓNICA INSTRUÇÃO E RECREIO DE ABRUNHEIRA, L.DA

Sede: Abrunheira, Montemor-o-Velho

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Velho. Matrícula
n.º 3/160701; identificação de pessoa colectiva n.º 501429247; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 2/170502.

Certifico que a sociedade comercial com a denominação acima
referida, efectuou o seguinte acto de registo:

Facto inscrito: nomeação de órgãos sociais.
Mesa da assembleia geral: presidente � Fernando Alves Perei-

ra; vice-presidente: Armando Pais de Almeida; secretário: António
José Nunes Rosado.

Direcção: presidente � António Manuel Inácio Leitão; vice-
-presidente: José Alberto da Silva Cavaleiro; secretário: Carlos
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António Cristino Alves; tesoureiro: Carlos do Vale Rodrigues;
vogais: Vítor José Forte da Silva Cavaleiro, solteiro, maior, Reve-
les, Abrunheira, Montemor-o-Velho; Jorge Manuel de Almeida Pin-
to, casado, Ereira, Montemor-o-Velho; Maria da Conceição Almeida
Morgado, casada, Belide Samuel, Soure; suplente: Maria Adelaide
Cristino Campos Serafino, casada, Abrunheira.

Conselho fiscal: presidente � António João Mota Cachulo da
Trindade; vice-presidente: António da Luz Graça Rosado;
relator: João Paulo Cardoso Rosado Maurício, solteiro, maior, São
Martinho do Bispo, Coimbra; suplente: Carlos Alberto Nunes Soa-
res, casado, Abrunheira.

Conferida está conforme.

A Segunda-Ajudante, Maria Madalena Moreira de Freitas.
1000087541

SÓCHUVA � REGAS POR ASPERSÃO, L.DA

Sede: Bebedouro, Arazede, Montemor-o-Velho

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Velho. Matrí-
cula n.º 68/120381; inscrição n.º 3; número e data da apresenta-
ção: 3/280302.

Certifico que a sociedade comercial com a denominação acima
referida, alterou parcialmente o seu pacto social designadamente o
seu artigo 3.º que passou a ter a seguinte redacção:

Facto inscrito: alteração parcial de contrato.
Artigo alterado: artigo 3.º
Capital: reforçado com mais 501 410$, em dinheiro, correspon-

dente a 2502,02 euros, e subscrito pelos sócios pela forma
seguinte: o sócio Manuel Maria Teixeira, reforça a sua quota com
mais 401 928$, correspondente a 2004,80 euros, passando a deter
uma quota de 801 928$, correspondente a 4000,00 euros. A sócia
Maria Irene dos Santos Lopes reforça a sua quota com mais
100 482$ correspondente a 501,20 euros, passando a deter uma
quota de 200 482$. Passa para 1 002 410$ correspondente a
5000,00 euros.

Sócios e quotas:
A) Manuel Maria Teixeira com uma quota de 4000,00 euros.
B) Maria Irene dos Santos Lopes, com uma quota de 1000,00 euros.

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

O Conservador, António José Leitão Cortes. 1000087752

OLIVEIRA DO HOSPITAL

GOSTOS SALGADOS � PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Ma-
trícula n.º 762/990520; identificação de pessoa colectiva
n.º 504775111; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 9/
011212.

Certifico que foi reforçado o capital social da firma em epígrafe,
de 400 000$ para 5000 € e redenominação do capital para euros,
ficando assim alterado parcialmente o contrato, quanto ao artigo 3.º
com redenominação do capital em euros, passando o mesmo a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 5000 euros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma
quota no valor nominal de 3000 euros, pertencente à sócia Maria
do Rosário Lemos dos Prazeres Rodrigues; uma quota no valor
nominal de 1000 euros, pertencente à sócia Cláudia Alexandre Le-
mos Rodrigues; uma quota no valor nominal de 1000 euros, per-
tencente ao sócio Pedro Miguel Lemos Rodrigues.

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

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda
Manuela da Fonseca Brito Duarte. 1000058123

TABOLIVA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Ma-
trícula n.º 264/810302; identificação de pessoa colectiva
n.º 501127500; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 3/
011213.

Certifico que foi reforçado o capital social da firme em epígrafe,
de 60 000 000$, para 72 173 520$, subscrito em dinheiro pelos
sócios: Ernesto Alves Pinto, Fernando Nunes Pinto e Carlos Gomes
Nunes dos Santos, cada um com 4 057 840$ tendo em consequência
alterado o artigo 4.º, com redenominação do capital em euros, e 5.º,
os quais passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinhei-
ro, já entrado na caixa social, é de 360 000 euros e corresponde à
soma das seguintes quotas: uma quota no valor nominal de
120 000 euros, pertencente ao sócio Ernesto Alves Pinto; uma quota
no valor nominal de 120 000 euros, pertencente ao sócio Fernando
Nunes Pinto; uma quota no valor nominal de 120 000 euros, per-
tencente ao sócio Carlos Gomes Nunes dos Santos.

ARTIGO 5.º

Podem ser exigidas aos sócios prestações suplementares de ca-
pital até 20 vezes o capital social, sendo a prestação de cada um
dos sócios proporcional à sua quota no capital social, desde que tal
seja deliberado em assembleia geral, podendo os sócios fazer à
sociedade os suprimentos de que ela carecer, nas condições que se
decidirem e que constem de acta.

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

Está conforme o original.

13 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda
Manuela da Fonseca Brito Duarte. 1000058148

PENACOVA

O PIONEIRO DO MONDEGO � PROMOÇÃO DE TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penacova. Matrícula n.º 86/
880928; identificação de pessoa colectiva n.º 502042133.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial que se encontram depositados na
pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de contas
relativas ao ano de 2001.

Conferida, está conforme.

13 de Junho de 2002. � O Segundo-Ajudante, César Nuno de
Oliveira Pereira de Moura. 1000087931

SANTIAGO FARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penacova. Matrícula n.º 130/
910125; identificação de pessoa colectiva n.º 501268057.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial que se encontram depositados na
pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de contas
relativas ao ano de 2001.

Conferida, está conforme.

13 de Junho de 2002. � O Segundo-Ajudante, César Nuno de
Oliveira Pereira de Moura. 1000087929

SOURE

CONSTRUÇÕES JOSÉ GAMBOA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Soure. Matrícula n.º 563/
020520; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/020520.
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Certifico que José Panão Gamboa, divorciado, constituiu a so-
ciedade em epígrafe que se rege pelo seguinte pacto social:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Construções José Gamboa,
Unipessoal, L.da e tem a sua sede no lugar Fonte da Relva, fregue-
sia e concelho de Soure.

§ único. A sociedade, por simples deliberação da gerência, po-
derá deslocar a sede social para outro local dentro do mesmo con-
celho ou para concelho limítrofe, bem como poderá criar sucursais,
filiais, agências, ou outras formas locais de representação em qual-
quer ponto do país e estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção civil e obras públicas,
compra e venda de bens imóveis e revenda dos adquiridos para esse
fim, aluguer de máquinas industriais e camiões; e comercialização
de materiais de construção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente a ele sócio José Panão Gamboa.

ARTIGO 4.º

O sócio poderá decidir efectuar prestações suplementares até ao
montante global igual ao décuplo do capital social.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado, ficará a cargo dele sócio José Panão Gamboa,
desde já nomeado gerente, ou a cargo de outras pessoas estranhas
à sociedade que venham a ser por ele sócio designadas.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos basta a assinatura de um gerente.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá livremente participar, sob qualquer forma, no
capital social de sociedades já existentes ou a constituir, qualquer
que seja a sua natureza ou objecto, bem como no capital de socie-
dades reguladas por leis especiais e em agrupamentos complemen-
tares de empresas e desde que em sociedades por quotas não fique
na situação de único sócio dessa sociedade.

ARTIGO 7.º

Fica o sócio autorizado a celebrar com a sociedade negócios ju-
rídicos que sirvam à prossecução do objecto social.

Disposição transitória

A sociedade poderá iniciar imediatamente a sua actividade, fican-
do desde já, a gerência autorizada a adquirir quaisquer equipamen-
tos e veículos automóveis, incluindo por contratos leasing, bem
como comprar e tomar de arrendamento imóveis necessários à pros-
secução dos fins sociais, mesmo antes do seu registo definitivo, e
a levantar o capital social depositado, a fim de custear as despesas
de constituição e registo da sociedade, a aquisição de equipamento
e instalação da sede social, despesas estas que a sociedade assume,
logo que definitivamente matriculada.

Certifico ainda que, o gerente foi nomeado em 17 de Maio de
2002.

Está conforme o original.

20 de Maio de 2002. � O Segundo-Ajudante, Vítor Manuel Pe-
reira da Costa do Espírito Santo. 1000087640

TÁBUA

MIDOALUMEN � INDÚSTRIA DE ALUMÍNIOS, L.DA

Sede: Lugar de São Miguel, freguesia de Midões,
concelho de Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 474/
020605; identificação de pessoa colectiva n.º 506202151; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 2/020605.

Certifico que por escritura de 3 de Junho de 2002, lavrada de
fl. 56 a fl. 58 do livro de notas para escrituras diversas n.º 201-A,
do Cartório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de
Coimbra, foi constituída a sociedade em epígrafe entre Anabela
Tavares Pereira Fonseca, casada com Adriano Manuel Garcia da
Fonseca, na comunhão de adquiridos e Carlos Filipe Pereira da
Fonseca, solteiro, menor que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma MIDOALUMEN � Indústria
de Alumínios, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no lugar de São Miguel, fre-
guesia de Midões, concelho de Tábua.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na indústria de alumínios, sua
transformação e comércio; e actividades de serralharia civil.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas dos valores no-
minais e titulares seguintes: uma de 4500 euros, pertencente à sócia
Anabela Tavares Pereira Fonseca; e uma de 500 euros, pertencen-
te ao sócio Carlos Filipe Pereira da Fonseca.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração confor-
me for deliberado, ficará a cargo de sócios ou não sócios que vie-
rem a ser designados em assembleia geral, ficando desde já nomea-
da gerente a sócia Anabela Tavares Pereira Fonseca.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

ção em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou

as obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros

legitimários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas, des-
tinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa,
a contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento,
os herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante co-
mum.

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

5 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria
Curveira de Matos Sousa e Silva. 1000087634
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TÁXI � ABREU & PEDRO, L.DA

Sede: Lugar da Malhada Velha, freguesia de Mouronho,
concelho de Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 475/
020605; identificação de pessoa colectiva n.º 505470039; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 3/020605.

Certifico que, relativamente à sociedade supra-referida, foi alte-
rado parcialmente o contrato, quanto ao artigo 1.º, n.º 2, tendo em
consequência, o mesmo passado a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

2 � A sociedade tem a sua sede no lugar de Malhada Velha,
freguesia de Mouronho, concelho de Tábua.

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

Está conforme o original.

5 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria
Curveira de Matos Sousa e Silva. 1000087636

TABLANA � CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Estrada Nacional N.º 17, freguesia de Espariz,
concelho de Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 476/
020607; identificação de pessoa colectiva n.º 506140776; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 5/020607.

Certifico que por escritura de 6 de Junho de 2002, lavrada de
fl. 97 a fl. 98 v.º do livro de notas para escrituras diversas n.º 201-A
do Cartório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de
Coimbra, foi constituída a sociedade em epígrafe entre João Miguel
Pereira Gouveia, solteiro, maior; e António da Mota Gouveia casa-
do com Maria do Céu Pereira Pais Gouveia, na comunhão de adqui-
ridos que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma TABLANA � Confecções, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Estrada Nacional N.º 17,
lugar e freguesia de Espariz, concelho de Tábua.

3 � A gerência da sociedade, poderá, sem dependência de au-
torização de outros órgãos, deslocar a sede social para outro local
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
criar sucursais, filiais, agências e outras formas de representação.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a indústria de confecções, sua im-
portação, exportação e comercialização, representação de marcas e
de equipamentos na mesma área.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
15 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais dos va-
lores nominais de 7500 euros, cada pertencentes uma a cada um dos
sócios João Miguel Pereira Gouveia e António da Mota Gouveia.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
até ao montante global igual ao décuplo do capital social,

reembolsáveis quando julgadas dispensáveis, sendo a data e a for-
ma de restituição fixadas em assembleia geral, que delibere o re-
embolso.

2 � Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade quando
esta deles carecer nas condições de retribuição e reembolso que
forem acordadas em assembleia geral.

ARTIGO 7.º

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

Está conforme o original.

11 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria
Curveira de Matos Sousa e Silva. 1000087210

ÉVORA
ARRAIOLOS

MOAGEM E ELECTRICIDADE, L.DA

Sede: Freguesia e concelho de Arraiolos

Conservatória do Registo Comercial de Arraiolos. Matrícula n.º 4/
181118; identificação de pessoa colectiva n.º 500546037.

Certifico que em relação à sociedade supra-identificada foram
depositados os documentos relativos à prestação de contas do exer-
cício de 2001.

13 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria
Tirapicos Pacheco Barreiros. 1000087848

ESTREMOZ

ALANDROMOZ � SOCIEDADE DE OBRAS
E CONSTRUÇÕES DO ALENTEJO, L.DA

Sede: Herdade do Reguengo e Louseiro, 3,
São Domingos de Ana Loura, Estremoz

Capital social: 5000,00 €

Conservatória do Registo Comercial de Estremoz. Matrícula n.º 562/
141099; identificação de pessoa colectiva n.º 504469673; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 2/200502.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o pacto social quando ao artigo 4.º do respectivo pacto
social que passou a ter a seguinte redacção:

4.º

A sociedade tem por objecto a realização de obras e trabalhos
de construção, reparação e conservação de bens imóveis, bem como
o fornecimento de materiais e equipamentos destinados à constru-
ção civil. Compra e venda de imóveis.

Ficou depositado na pasta respectiva, a redacção actualizada do
pacto social, onde consta a respectiva alteração.

Rectifica-se ainda a publicação feita no Diário da República,
3.ª série, n.º 270/99, de 19 de Novembro de 1999, quanto às cláu-
sulas 7.ª, 8.ª e alínea b) da cláusula 12.ª do respectivo pacto social
que passaram a ter a seguinte redacção:

7.ª

Podem os sócios deliberar, por unanimidade, a exigência de pres-
tações suplementares de capital na proporção das suas quotas até
ao montante igual ao dobro do capital social.

8.ª

A cessão total ou parcial depende sempre do consentimento pré-
vio da sociedade, ficando os sócios não cedentes com direito de
preferência.

12.ª

b) Abrir contas bancárias, passar cheques, contrair empréstimos
ou obter financiamentos cujo montante não exceda 50 000 000$, e



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 177 � 2 de Agosto de 200216 496-(172)

bem assim, para realizar quaisquer operações de crédito comercial
que não sejam vedados por lei ou pelo pacto social.

Conferida, está conforme.

20 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Felizarda
Baptista Barradas. 1000088408

SILVESTRE BRITO DA LUZ & C.A, L.DA

Sede: Avenida de 9 de Abril, Estremoz

Capital social: 5000,00 €

Conservatória do Registo Comercial de Estremoz. Matrícula n.º 37/
261146; identificação de pessoa colectiva n.º 500249695; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 20/270302.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo em
relação à sociedade em epígrafe:

1 � Reforço do capital, sendo o valor do aumento de 2410$,
realizado em dinheiro e subscrito pelos sócios na proporção das
respectiva quotas.

2 � Redenominação do capital em euros.
3 � Alteração parcial do pacto quanto ao artigo 4.º do respecti-

vo pacto social que passou a ter a seguinte redacção:

4.º

O capital social é de 5000 euros e corresponde à soma das seguin-
tes quotas: uma, com o valor nominal de 1625 euros; uma, com o
valor nominal de 625 euros, ambas pertencentes em comum e sem
determinação de parte ou direito por dissolução da comunhão con-
jugal e sucessão hereditária de José de Brito da Luz, aos sócios Maria
Isabel Martins dos Santos Brito da Luz, José Manuel dos Santos Brito
da Luz e João Miguel dos Santos Brito da Luz; uma, com o valor
nominal de 2750 euros, pertencendo 2/3 em comum e sem determi-
nação de parte ou direito por dissolução da comunhão conjugal e
sucessão hereditária de José de Brito da Luz, aos sócios Maria Isa-
bel Martins dos Santos Brito da Luz, José Manuel dos Santos Brito
da Luz e João Miguel dos Santos Brito da Luz, e 1/3 em comum e
partes iguais aos sócios Maria Isabel Martins dos Santos Brito da Luz,
José Manuel dos Santos Brito da Luz e João Miguel dos Santos Brito
da Luz.

Conferida, está conforme.

27 de Março de 2002. � A Escriturária Superior, Maria
Felizarda Baptista Barradas. 1000088400

ÉVORA

SOLAR DOS CASTELOS � LAR PARA IDOSOS, L.DA

Sede: Largo dos Castelos, 6, São Pedro, 7000 Évora

Capital social: 5000 €

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2108/
970822; identificação de pessoa colectiva n.º 503941743; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 17/20020514.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi aumentado
o capital de 400 000$ para 5000 euros, tendo sido alterado parcial-
mente o contrato, em relação aos artigos 3.º do pacto que passou a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas de valor respecti-
vamente de 3000 euros, pertencente à sócia Maria Catarina Monarca
Pinheiro Barradas e outra de 2000 euros, pertencente ao sócio
António José de Sousa Bicho Barradas.

Ficou depositado na pasta respectiva, o texto completo, na sua
redacção actualizada.

6 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da Con-
ceição Pinto. 1000087505

JOSÉ CARLOS FRAÚSTO FERREIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Travessa do Lopo Serrão, 21, São Mamede,
7000 Évora

Capital social: 5000 €

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2857/
20020510; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20020510.

Certifico que, José Carlos Fraústo Ferreira casado com Florbela
de Jesus Arranhado Silveira Ferreira em  comunhão de adquiridos,
residentes na Travessa do Tavolante, 26, Évora, constitui a socie-
dade em epígrafe que se rege pelo contrato seguinte: 

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma José Carlos Fraústo Ferreira,
Unipessoal, L.da e tem a sua sede em Évora, na Travessa de Lopo
Serrão, 21, freguesia de São Mamede.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de contabi-
lidade, acessoria, elaboração de projectos e comércio de equipamen-
tos de escritório.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde a uma única quota pertencente ao sócio.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade fica a cargo do sócio único.
§ 1.º Fica, desde já, nomeado gerente o único sócio.
§ 2.º A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

O sócio único poderá celebrar com a sociedade quaisquer negócios
jurídicos, desde que estes sirvam a prossecução do objecto social.

6 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da Con-
ceição Pinto. 1000087498

RICARDO, PAULO & JERÓNIMO, L.DA

Sede: Quinta Valérios, São Miguel de Machede,
7000 Évora

Capital social: 400 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2080/
970506; identificação de pessoa colectiva n.º 503877026; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 3/20020513.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi registada a
dissolução e encerramento da liquidação tendo as contas sido apro-
vadas em 27 de Março de 2002.

6 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da Con-
ceição Pinto. 1000087493

SOCIEDADE AGRÍCOLA DE SANTA TERESA, L.DA

Sede: Monta das Flores, 7000 Évora

Capital social: 5000 €

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1836/
950516; identificação de pessoa colectiva n.º 503419176; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 10/20020612.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi aumentado
o capital de 400 000$ para 5000 euros, tendo sido alterado parcial-
mente o contrato, em relação aos artigos 3.º e 9.º do pacto, que
passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de cinco quotas, uma no valor
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nominal de 2000 euros pertencente à sócia Maria Teresa Simões
Alves de Noronha Pissarra, outra de 1500 euros pertencente ao sócio
João Luís Pereira Pissara e as restantes três no igual valor nominal
de 500 euros pertencente uma a cada um dos sócios Rodrigo Ma-
ria do Carmo de Noronha Pissarra, Patrícia Maria do Carmo de
Noronha Pissarra e Tiago Maria do Carmo de Noronha Pissarra.

ARTIGO 9.º

A sociedade vincula-se com a intervenção de um só gerente.

Ficou depositado na pasta respectiva, o texto completo, na sua
redacção actualizada.

14 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 1000087761

PELO & PENA, VENDA DE CAÇADAS, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Dordio Gomes, 21, Malagueira, 7000 Évora

Capital social: 5000 €

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2865/
20020604; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 35/
20020604.

Certifico que, Francisco de Assis de Azevedo Menezes Melro,
solteiro, maior, residente na Rua de Dordio Gomes, 21, Évora,
constituí a sociedade em epígrafe que se rege pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Pelo & Pena, Venda de Caça-
das, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Dordio Gomes, 21,
freguesia de Malagueira, concelho de Évora.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em venda de caçadas; ensino de cães.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal de
pertencente ao único sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao
sócio único, ficando desde já, nomeado gerente, com ou sem remu-
neração conforme ele decidir.

2 � Para obrigar a sociedade é necessária a assinatura do gerente.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

13 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 1000087970

J. HORTA RODRIGUES, CONSULTORIA, CONTABILIDADE
E GESTÃO DE EMPRESAS, L.DA

Sede: Rua da Moeda, 82, Santo Antão, 7000 Évora

Capital social: 5000 €

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2866/
20020611; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/
20020611.

Certifico que, entre João Manuel da Horta Rodrigues e mulher
Maria da Conceição Sardinha Cota Rodrigues casados em comu-
nhão de adquiridos, residentes na Rua de Catarina Eufémia, 5, Torre
de Coelheiros, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelo contrato seguinte:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma J. Horta Rodrigues, Consultoria,
Contabilidade e Gestão de Empresas, L.da e tem a sua sede na Rua
da Moeda, 82, freguesia de Santo Antão, cidade e concelho de
Évora.

2 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sociedade
transferir a sua sede para qualquer outro local dentro do mesmo
concelho ou para concelhos limítrofes.

2.º

A sociedade tem por objecto as actividades de consultoria, con-
tabilidade e gestão de empresas.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros e encontra-se dividido em duas quotas no igual va-
lor nominal de 2500 euros, pertencendo uma a cada um dos sócios.

4.º

1 � A gerência da sociedade, bem como a sua representação, em
juízo e fora dele, activa e passivamente, competem aos outorgantes
que ficam, desde já, nomeados gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos é necessária e suficiente a assinatura de um gerente.

3 � Os gerentes auferirão uma remuneração cujo montante será,
pelo menos, igual ao salário mínimo nacional. O referido montan-
te poderá ser alterado por deliberação da assembleia geral.

5.º

Na cessão onerosa, total ou parcial, de quotas a favor de tercei-
ros é reservado o direito de preferência em primeiro lugar à socie-
dade e em segundo lugar aos sócios não cedentes.

6.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio com o
consentimento deste ou sempre que a mesma seja arrestada, penho-
rada ou, por qualquer outro modo, objecto de procedimento judicial.

7.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares
de capital até ao montante global de 25 000 euros.

14 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 1000088046

TRARI � TRABALHOS E ARRANJOS DE INTERIORES
E EXTERIORES, L.DA

Sede: Quinta do Centeno, Estrada do Senhor dos Aflitos,
Apartado 2179, 7000 Évora

Capital social: 5000 €

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2844/
20020418; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 50/
20020418.

Certifico que, entre José Eduardo Salvado Carmona e Sílvia e
Maria Teresa Barbosa Vicente Ortet, casados no regime da separa-
ção de bens, residentes na Quinta do Centeno, Estrada do Senhor dos
Aflitos, Évora, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelo contrato seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma TRARI � Trabalhos e Arranjos de
Interiores e Exteriores, L.da e tem a sua sede na Quinta do Centeno,
Estrada do Senhor dos Aflitos, Apartado 2179, 7000-901 em Évora,
freguesia do Bacelo.

2.º

A sociedade tem por objecto trabalhos de arranjos e decoração
de interiores e exteriores de casas e jardins.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 177 � 2 de Agosto de 200216 496-(174)

3.º

O capital social, é de 5000 euros e corresponde à soma de duas
quotas, uma no valor de 4900 euros da sócia Maria Teresa Barbo-
sa Vicente Ortet e outra no valor de 100 euros do sócio José Eduar-
do Salvado Carmona e Silva.

4.º

A gestão social compete a um gerente, ficando desde já nomea-
do o sócio José Eduardo Salvado Carmona e Silva.

Disposição transitória

A sociedade iniciará imediatamente a sua actividade, podendo a
gerência praticar desde já todos os actos da sua competência, bem
como proceder a levantamentos do capital em nome da sociedade
para fazer face às despesas com o funcionamento da sociedade.

3 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da Con-
ceição Pinto. 1000087475

REFRICEL � SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS
DE PORTALEGRE, L.DA

Sede: Bairro de Almeirim (antiga Fábrica das Carnes),
7000 Évora

Capital social: 43 894,21 €

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1331/
900830; identificação de pessoa colectiva n.º 500228850;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 21; número e data da apresen-
tação: 37/20020520.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a recondução do gerente José Manuel de Carvalho Piteira de Bar-
ros, pelo período de um ano, por deliberação de 27 de Março de
2002.

7 de Junho de 2002. � A Ajudante Principal, Maria Paula
Torcato da Silva Empadinhas. 1000087515

SULMÉDIA � PUBLICIDADE, MARKETING E ESTUDOS
DE MERCADO, L.DA

Sede: Rua de Afonso Gonçalves de Baldaia, 59,
7000 Évora

Capital social: 264 365 €

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1313/
900718; identificação de pessoa colectiva n.º 502403829;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 9, inscrição n.º 17 e inscrição
n.º 20; números e data das apresentações: 19, 22 e 23/20020507.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram
registadas:

1 � O aumento de capital de 53 000 000$ para 264 365 EUR.
2 � A alteração do contrato quanto aos artigos 1.º, 3.º e 4.º que

passaram a ter a seguinte redacção.
3 � A cessação das funções do gerente Quintino Lopes, por

renúncia de 26 de Março de 2002.

ARTIGO 1.º

Corpo

1 � A sociedade adopta a firma SULMÉDIA � Publicidade,
Marketing e Estudos do Mercado, L.da

2 � Tem a sua sede à Rua de Afonso Gonçalves de Baldaia, 59,
freguesia de Malagueira, concelho de Évora.

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
264 365 euros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma no
valor nominal de 27 434 euros; uma no valor nominal de
25 439 euros; uma no valor nominal de 27 434; uma no valor no-
minal de 27 434 euros; uma no valor nominal de 24 442 euros; uma
no valor nominal de 79 808 euros; uma no valor nominal de
52 374 euros; todas pertencentes ao sócio Eduardo Augusto de
Carvalho Basso.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, designada em assembleia geral, é
ou não remunerada conforme for deliberado em assembleia geral.

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

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

Está conforme o original.

Ficou depositado na pasta respectiva, o texto completo, na sua
redacção actualizada.

6 de Junho de 2002. � A Ajudante Principal, Maria Paula
Torcato da Silva Empadinhas. 1000087511

H M E � GESTÃO HOSPITALAR, S. A.
Sede: Estrada de Viana, Recolhimento Ramalho

Barahona, 7000 Évora

Capital social: 250 000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2864/
20020531; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 28/
20020531.

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

CAPÍTULO I
Denominação, sede e objecto

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação HME � Gestão
Hospitalar, S. A. e tem, a sua sede na Estrada de Viana, Recolhimento
Ramalho Barahona, em Évora, freguesia da Horta das Figueiras.

2 � A administração fica autorizada a deliberar a deslocação da
sede social para qualquer outro local dentro do mesmo concelho ou
de concelhos limítrofes bem como criar, transferir ou encerrar su-
cursais, agências, delegações ou quaisquer outras formas de repre-
sentação da sociedade em território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto a gestão do Hospital da Mise-
ricórdia de Évora, a gestão de serviços de assistência ao domicí-
lio, a gestão de lares para a terceira idade da referida entidade, assim
como outras actividades relacionadas com as anteriormente men-
cionadas.

2 � A sociedade pode adquirir participações em sociedades de
responsabilidade ilimitada ou sociedades com objecto diferente do
seu, já constituídas ou a constituir, em sociedades reguladas por leis
especiais, participar em agrupamentos complementares de empre-
sas e em agrupamentos europeus de interesse económico.

CAPÍTULO II
Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 250 000 euros, encontrando-se total-
mente subscrito e parcialmente realizado em 50% do valor nomi-
nal das acções. A restante parte do capital será realizada no prazo
máximo de três anos.

2 � O capital social é representado por 50 000 acções de valor
nominal de 5 euros cada uma.

3 � As acções podem revestir a forma meramente escritural ou
incorporar-se em títulos de 1, 10, múltiplos de 10 até 100, 500,
1000 ou 5000 acções.

4 � As acções escriturais e as tituladas são reciprocamente
convertíveis nos termos da lei.

5 � As acções serão nominativas, quando tituladas, e seguirão
o regime das acções nominativas, quando escriturais.

6 � Salvo quando a lei determine o contrário, serão suportados
pelos accionistas os custos respeitantes ao desdobramento e conso-
lidação de títulos ao registo e transmissão de acções escriturais e à
conversão de acções tituladas em escriturais ou destas naquelas.

ARTIGO 4.º

A sociedade pode emitir acções preferenciais em voto ou remí-
veis, bem como converter acções ordinárias em acções preferenciais
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em voto e estas em acções ordinárias, com observância das dispo-
sições legais aplicáveis.

ARTIGO 5.º

1 � A sociedade, se para tal obtiver deliberação favorável da
assembleia geral aprovada por dois terços dos votos corresponden-
tes ao capital social, pode emitir obrigações, de qualquer tipo, in-
cluindo obrigações convertíveis em acções ou com direito de subs-
crição de acções.

2 � As obrigações podem ser, tal como as acções, tituladas ou
escriturais, aplicando-se-lhes, com as devidas adaptações, o disposto
nos n.os 3 e 4 do artigo 3.º

3 � Os accionistas terão direito de preferência na subscrição de
obrigações, na proporção das acções que já possuírem.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade pode, dentro dos limites legais, adquirir, alie-
nar e onerar, por qualquer forma, acções e obrigações próprias.

2 � A sociedade poderá sempre amortizar acções, com redução
de capital, se obtiver acordo do respectivo titular.

ARTIGO 7.º

1 � A transmissão de acções entre os accionistas é livre.
2 � A transmissão de acções a terceiros está sujeita ao consen-

timento da sociedade.
3 � O pedido de consentimento referido no número anterior

deverá ser feito por escrito, com indicação do futuro adquirente e
demais condições do negócio, devendo a sociedade deliberar nos
30 dias seguintes à recepção do pedido de consentimento.

4 � Caso a sociedade dê o seu consentimento à transmissão, os
demais accionistas terão direito de preferência na proporção das
acções que possuírem, que deverá ser exercido através de comuni-
cação dirigida ao conselho de administração da sociedade, nos
15 dias seguintes à deliberação que preste o consentimento à trans-
missão nas exactas condições de negócio sobre o qual a preferên-
cia é exercida.

5 � No caso da sociedade recusar licitamente o consentimento,
tem obrigação de fazer adquirir as acções por outra pessoa nas
condições de preço e pagamento do negócio para o qual foi solici-
tado o consentimento.

6 � Se a transmissão for a título gratuito, ou provando a socie-
dade que naquele negócio houve simulação do preço, a aquisição
far-se-á pelo valor real, determinado nos termos da alínea c) do
n.º 3 do artigo 329.º do Código das Sociedades Comerciais.

7 � Se os prazos fixados nos números anteriores não forem
cumpridos, tornar-se-á livre a transmissão das acções.

8 � Esta cláusula será transcrita nos títulos das acções e nas
constas de registo das acções.

CAPÍTULO III
Órgãos sociais

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 8.º

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas
com direito a voto que, com a antecedência mínima de cinco dias
sobre a data da respectiva reunião possuam 100 ou mais acções
depositadas ou registadas em seu nome numa instituição financei-
ra legalmente autorizada para o efeito, caso se trate de acções
escriturais, ou tratando-se de acções tituladas, averbadas no livro
de registo de acções da sociedade ou depositadas em seu nome em
instituição financeira legalmente autorizada para o efeito.

2 � A comprovação do depósito ou registo em instituição finan-
ceira, previsto no número anterior, deve ser feita mediante documento
por aquela emitido, entregue na sociedade até dois dias antes da reu-
nião da assembleia geral.

3 � A cada grupo de 100 acções corresponde um voto; os ac-
cionistas possuidores de um número de acções inferior a 100 po-
derão agrupar-se de forma a completar esse número, fazendo-se en-
tão representar por qualquer um dos agrupados.

4 � Os titulares das acções preferenciais sem voto e os
obrigacionistas só podem assistir às reuniões da assembleia geral
através dos seus representantes comuns, designados nos termos,
respectivamente, do artigo 343.º e dos artigos 357.º e seguintes do
Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 9.º

1 � As assembleias gerais são convocadas por carta registada
expedida aos accionistas com pelo menos 20 dias de antecedência.

2 � Em primeira convocação, a assembleia geral apenas poderá
deliberar desde que se encontrem presentes ou representados ac-
cionistas que detenham, acções correspondentes a dois terços do ca-
pital social.

ARTIGO 10.º

A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente e por
um secretário, os quais poderão ser ou não accionistas, eleitos pela
assembleia geral, por um período de três anos, sendo reelegíveis
sem limite.

SECÇÃO II

Conselho de administração

ARTIGO 11.º

1 � O conselho de administração é composto por três a cinco
membros, eleitos por um período de três anos, sendo reelegíveis sem
limite.

2 � A assembleia geral que eleger o conselho, ou este, nomea-
rão de entre os administradores eleitos, o presidente.

ARTIGO 12.º

1 � O conselho de administração poderá delegar, por unanimi-
dade, a execução das decisões do próprio conselho e a gestão cor-
rente da sociedade em um ou mais administradores, nos termos e
segundo a forma prevista na lei.

2 � O conselho de administração poderá, por unanimidade, cons-
tituir procuradores ou mandatários da sociedade, fixando os actos
e negócios ou categorias de actos e negócios que estes podem pra-
ticar e celebrar e a duração do mandato.

ARTIGO 13.º

1 � A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura conjunta do presidente do conselho de admi-

nistração e de um administrador;
b) Pela assinatura de um administrador-delegado, dentro dos li-

mites da delegação de competência;
c) Pela assinatura de um procurador, no âmbito do mandato que

lhe tenha sido conferido.
2 � Nos actos de mero expediente que não impliquem obriga-

ções para a sociedade basta a intervenção de um administrador ou
de um procurador.

SECÇÃO III

Fiscalização

ARTIGO 14.º

1 � A fiscalização de todos os negócios da sociedade incumbe
a um fiscal único, eleito por um período de três anos,

2 � O fiscal único e o fiscal suplente poderão ser sempre eleitos.

CAPÍTULO IV

Disposições finais e transitórias

ARTIGO 15.º

1 � Sem prejuízo dos casos de amortização previstos na lei, a
sociedade poderá deliberar a amortização de acções sem o consen-
timento dos seus titulares, sempre que se verifique qualquer uma
das seguintes situações:

a) Algum dos accionistas se encontrar em situação de insolvên-
cia, dissolução ou liquidação, processo especial de recuperação de
empresas ou processo de falência;

b) As acções serem arrestadas, arroladas, penhoradas ou sujeitas
a qualquer outro procedimento judicial;

c) As acções serem apresentadas à sociedade para averbamento,
tendo sido alienadas com infracção do disposto no artigo 7.º

2 � As acções serão amortizadas pelo respectivo valor nominal,
acrescido do valor correspondente aos suprimentos que o accionis-
ta haja efectuado, e que serão considerados pagos, e descontado o
valor de quaisquer créditos que a sociedade detenha sobre o accio-
nista.

3 � O valor calculado nos termos do número anterior será pago
em três prestações semestrais e iguais.
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ARTIGO 16.º

Os preceitos dispositivos da lei podem ser derrogados por deli-
beração dos accionistas sem necessidade de alteração estatutária.

ARTIGO 17.º

Ficam desde já nomeados os seguintes titulares dos órgãos sociais.
1 � Mesa da assembleia geral: 
a) Presidente � Manuel Adriano de Carvalho Nunes, casado,

residente na Avenida da República, 62, 1.º, direito, em Lisboa.
b) Secretária: Maria Teresa Esquível Corrêa Guedes, divorciada, resi-

dente na Avenida de Sidónio Pais, 8, rés-do-chão, esquerdo, em Lisboa.
2 � Conselho de administração:
a) Presidente � Leopoldo Alberto Faro Pereira Pinto, casado,

residente na Rua de Frei Manuel Cardoso, 32, em Lisboa.
b) Vogal: João Paulo da Cunha Leite de Abreu Novais, casado, re-

sidente na Rua de José Pinheiro de Melo, 55, 1.º direito, em Lisboa.
c) Vogal: Tomás Leitão Branquinho da Fonseca, casado, residente

no Passeio do Baltico, lote 1.13.0390, letra H. em Lisboa.
3 � Fiscalização:
a) Fiscal único: Belarmino Martins, Eugénio Ferreira & Asso-

ciados � Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, L.da, com sede
na Avenida da Liberdade, 245, 8.º C, em Lisboa, com a inscrição
n.º 39, representada por César Abel Rodrigues Gonçalves, casado,
residente na Rua de Bernardo Santareno, 27, Casais de Mem
Martins, em Mem Martins, revisor oficial de contas n.º 740.

b) Fiscal suplente: Belarmino Gonçalves Martins, viúvo, residente
no Casal da Carregueira, lote 24, Belas, Queluz.

Está conforme o original.

13 de Junho de 2002. � A Ajudante Principal, Maria Paula
Torcato da Silva Empadinhas. 1000087763

CENTRO DE CULTURISMO E MUSCULAÇÃO DE ÉVORA, L.DA

Sede: Travessa das Peras, 3, 7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1185/
890612; identificação de pessoa colectiva n.º 502176717; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 56/20020109.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi aumentado
o capital de 500 000$ para 5000 euros, tendo sido alterado parcial-
mente o contrato, em relação ao artigo 3.º do pacto, que passou a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro e corresponde à soma de três quotas, pertencendo duas ao
sócio Josué Augusto Alves Cascalho, uma no montante de
2500 euros e outra de 2400 euros, e ao sócio José Miguel Castilho
Alves uma quota de 100 euros.

Ficou depositado na pasta respectiva, o texto completo, na sua
redacção actualizada.

Está conforme o original.

13 de Junho de 2002. � A Ajudante Principal, Maria Paula
Torcato da Silva Empadinhas. 1000087737

PEDRO MATA, E. I. R. L.

Sede: Bairro da Malagueira, Rua do Pomar, 20, Sé,
7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 5/
960209; identificação de pessoa colectiva n.º 813587565; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 5/20020326.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi aumentado
o capital de 400 000$ para 5000 euros, tendo sido alterado parcial-
mente o contrato, em relação ao artigo 3.º do pacto, que passou a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital do estabelecimento, integralmente realizado é de
5000 euros.

Ficou depositado na pasta respectiva, o texto completo, na sua
redacção actualizada.

Está conforme o original.

17 de Junho de 2002. � A Ajudante Principal, Fernanda da
Conceição Pinto. 1000087735

MONTEMOR-O-NOVO

FRANCISCO IGREJA, L.DA

Sede: Rua de São João de Deus, Montemor-o-Novo

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Novo. Matrí-
cula n.º 136/690211; identificação de pessoa colectiva
n.º 500906050; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 2/
20011226.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que o capital
foi aumentado e redenominado em euros tendo o pacto sido altera-
do no seu artigo 4.º o qual passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, uma de
4500 euros pertencente ao sócio Francisco Manuel Linguiça Igreja
e outra de 500 euros pertencente à sócia Maria Susete Piedade de
Sousa Igreja.

O texto actualizado do contrato já se encontra depositado na pasta
respectiva.

26 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria José
dos Reis Paixão Mantas. 1000087729

V. C. M. � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Novo. Matrí-
cula n.º 965/20020122; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 4/20020122.

Certifico que por escritura lavrada a fl. 133 do livro de notas para
escrituras diversas n.º 139 datada de 21 de Janeiro de 2002 do Car-
tório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de Setúbal,
foi constituída a sociedade unipessoal supramencionada a qual se
rege pelo seguinte teor:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade unipessoal adopta a firma V. C. M. � Comér-
cio de Vestuário, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Poço do Paço, 31,
freguesia de Nossa senhora do Bispo, concelho de Montemor-o-Novo.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de vestuário masculino
e feminino e seus acessórios.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros representado por uma quota de igual valor nominal
pertencente à sócia única.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem à
sócia, desde já nomeada gerente.

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

ARTIGO 5.º

A sócia única fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com
a sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do ob-
jecto social.

22 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria José dos
Reis Paixão Mantas. 1000087691
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VIBECAB � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Sede: Estrada Nacional 114, 77, freguesia
de Foros de Vale de Figueira, concelho de Montemor-o-Novo

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Novo. Matrícula
n.º 807/990616; identificação de pessoa colectiva n.º 504503600;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 12/20011214.

Certifico que por escritura lavrada a fl. 65 do livro de notas para
escrituras diversas n.º 257, datada de 29 de Outubro de 2001, do
Centro de Formalidades das Empresas de Setúbal, foram alterados
os artigos 3.º, n.º 1 e 4.º, n.os 2 e 4 do contrato da sociedade supra-
identificada os quais tem o seguinte teor:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos
demais valores constantes do activo social é de 5700 euros e
corresponde à soma de três quotas iguais, do valor nominal de
1900 euros cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

2 � Para vincular a sociedade é necessário a intervenção de dois
gerentes.

4 � São gerentes os sócios Manuel da Cruz Pedro e Vicente José
de Mira Grosso.

O texto actualizado do contrato já se encontra depositado na pasta
respectiva.

14 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria José
dos Reis Paixão Mantas. 1000088068

EDIMAGA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Novo. Matrí-
cula n.º 948/011107; inscrição n.º 2; número e data da apresen-
tação: 14/20020327.

Certifico que por escritura lavrada a fl. 70 v.º do livro de notas
para escrituras diversas n.º 90-E, datada de 6 de Março de 2002 do
Cartório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de
Montemor-o-Novo, foram alterados os artigos 1.º, 3.º, 6.º e 7.º os
quais têm o seguinte teor:

ARTIGO 1.º

A sociedade continua a girar sob a firma EDIMAGA � Cons-
truções, L.da, tem a sua sede à Estrada Nacional 4 à Janelinha, freguesia
de Nossa Senhora da Vila Bispo, concelho de Montemor-o-Novo.

§ único. (Sem alteração.)

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro
e outros valores sociais, é de 50 000 euros e corresponde à soma de
quatro quotas, no igual valor nominal de 12 500 euros, pertencendo
uma a cada um dos sócios, João Alfredo Pirata Malagueira, Mariana
de Jesus Farrica Ladeiras, Jorge Manuel Pirata Cornacho e Jacinto
José Cornacho.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência e administração da sociedade, bem como a sua
representação ficam a cargo de um ou mais gerentes nomeados em
assembleia geral, os quais serão remunerados, ou não, conforme for
deliberado também em assembleia geral.

2 � Para vincular a sociedade são necessárias as assinaturas
conjuntas de três gerentes, excepto nos caso de mero expediente em
que bastará a assinatura de um gerente.

ARTIGO 7.º

 A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando o sócio deixar de cumprir as suas obrigações sociais

ou, por qualquer forma, prejudique a sociedade;
c) Quando a quota for arrolada, arrestada, penhorada ou, por

qualquer outra forma, sujeita a apreensão ou venda judicial;
d) Por insolvência ou falência do respectivo titular, judicialmen-

te decretada.

§ único. A contrapartida da amortização será, no caso da
alínea a), a acordada entre as partes, e nos restantes casos, a que
resultar das disposições legais aplicáveis.

O texto actualizado do contrato já se encontra depositado na pasta
respectiva.

27 de Março de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria José dos
Reis Paixão Mantas. 1000087728

PIC-NIC, O REI DAS BIFANAS, SOCIEDADE HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Novo. Matrí-
cula n.º 964/20020222; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 2/20020222.

Certifico que por escritura lavrada a fl. 58 do livro de notas
n.º 42-F, datada de 5 de Abril de 2002, do 1.º Cartório Notarial de
Évora, foi constituída a sociedade supra identificada, a qual se rege
pelo seguinte teor:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma, Pic-Nic, O Rei das Bifanas, Socie-
dade Hoteleira, L.da, e tem a sua sede em Montemor-o-Novo, Ave-
nida de Gago Coutinho, 51, freguesia de Nossa Senhora da Vila.

§ único. Independentemente da deliberação social, pode a gerên-
cia deslocar a sua sede dentro do mesmo concelho ou para conce-
lho limítrofe, bem como criar sucursais, agências ou outras formas
de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na exploração de restaurante, snack-bar
e café.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma no valor
nominal de 2550 euros pertencente ao sócio Ernesto João Godinho
Pinto; uma no valor nominal de 1300 euros pertencente à sócia
Maria do Céu Figueiras Lebre Pinto; e duas no igual valor nomi-
nal de 575 euros, pertencendo uma a cada um dos sócios, Maria
José Lebre Pinto, e João Carlos Lebre Pinto.

§ único. Por deliberação aprovada por maioria, poderão ser
exigidas aos sócios, prestações suplementares de capital até ao
montante global de 5000 euros.

ARTIGO 4.º

A cessão de quotas é livremente permitida entre os sócios, mas
a estranhos carece do consentimento da sociedade.

ARTIGO 5.º

A administração e a representação da sociedade serão exercidas
por um gerente, com dispensa de caução e com a remuneração, que
for fixada em assembleia geral.

§ 1.º Fica desde já nomeado gerente, o sócio Ernesto João
Godinho Pinto.

§ 2.º Para obrigar a sociedade é necessária a assinatura de um
gerente.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu.

ARTIGO 7.º

Fica expressamente vedado aos gerentes obrigarem a sociedade
em actos e contratos estranhos ao objecto social.

ARTIGO 8.º

Por deliberação dos sócios poderão ser amortizadas quotas nos
seguintes casos:

1 � a) Por acordo com o respectivo titular; e
b) Arrolamento, arresto, penhora ou qualquer outro procedimen-

to judicial sobre a quota.
2 � Salvo acordo ou disposição legal em contrário, o valor

da quota amortizada será o que resultar do último balanço apro-
vado.
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ARTIGO 9.º

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

Está conforme o original.

22 de Abril de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria José dos
Reis Paixão Mantas. 1000087726

MONTE SELVAGEM � RESERVA ANIMAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Novo. Matrí-
cula n.º 963/20020403; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 4/20020403.

Certifico que por escritura lavrada a fl. 67 v.o do livro de notas
n.º 91-E, datada de 21 de Março de 2002, do Cartório Notarial de
Montemor-o-Novo, foi constituída a sociedade supra identificada,
a qual se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma, Monte Selvagem � Reserva
Animal, L.da, e tem a sua sede no Monte do Azinhal, freguesia de
Lavre, deste concelho, e durará por tempo indeterminado.

§ único. A gerência fica desde já autorizada a deslocar a sede
social para qualquer outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, bem como a criar sucursais, delegações, escri-
tórios ou outras formas de representação, no território nacional.

2.º

A sociedade tem por objecto a actividade turística, recreativa e
de restauração, comércio, criação, importação e exportação de ani-
mais e de plantas; prestação de serviços relacionados com estas
actividades. Exploração de parque temático de animais, reserva
animal.

3.º

A sociedade pode em qualquer momento, adquirir ou vir a deter
livremente, participação no capital de outras sociedades, mesmo que
estas tenham objecto diverso do seu.

4.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro
é de 100 000 euros e corresponde à soma de seis quotas: uma no
valor nominal de 5000 euros pertença da sócia Ana Paula da Cruz
Vieira dos Santos; outra no valor de 5000 euros pertencente ao sócio
Diogo Gonçalo Agostinho Cristo Pinto Gouveia; outra de
60 000 euros pertença do sócio Alberto Manuel Maia Pinto
Gouveia; e as restantes três no igual valor nominal de 10 000 euros,
pertencendo uma a cada um dos restantes sócios, Jorge Folhadela
de Oliveira Lemos, ALTEDIMA � Gestão Imobiliária, L.da, e Pedro
José Vieira dos Santos.

5.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares desde
que a assembleia geral assim o delibere por maioria de 75% dos
votos representativos de todo o capital social até ao montante glo-
bal de 250 000 euros.

6.º

1 � A cessão total ou parcial de quotas, é livre entre os sócios,
carecendo do consentimento da sociedade, quando feita a estranhos,
mediante deliberação a tomar por unanimidade dos votos correspon-
dentes a todo o capital social.

2 � Sempre que um sócio pretenda ceder a sua quota a estra-
nhos, deverá comunicá-lo à sociedade, através de carta registada
com aviso de recepção, com a identificação do cessionário, o pre-
ço e demais condições do contrato.

3 � A sociedade deve prestar ou recusar o seu consentimento
no prazo máximo de 30 dias a contar da data da recepção da dita
comunicação sob pena de, se não o fizer, c cessão se tornar livre e
incondicionada desde logo.

4 � Nesta última hipótese, os sócios não cedentes têm o direito
de preferência na aquisição da quota a ceder, mas se mais do que
um pretender exercer esse direito, será a quota rateada por todos,
na proporção das participações que possuírem no capital social.

7.º

1 � A gerência e a administração da sociedade, bem como a sua
representação, ficam a cargo de um ou mais eerentes, nomeados em
assembleia geral, os quais serão remunerados ou não, conforme for
deliberado também em assembleia geral.

2 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Ana Paula da
Cruz Vieira dos Santos, e Alberto Manuel Maia Pinto Gouveia.

3 � Para vincular a sociedade é necessária e suficiente a assi-
natura de um gerente.

8.º

1 � A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando o sócio deixe de cumprir as suas obrigações sociais

ou por qualquer forma, prejudique a sociedade;
c) Quando a quota for arrolada, arrestada, penhorada ou por

qualquer outra forma, sujeita a apreensão ou venda judicial;
d) Por insolvência ou falência do respectivo titular, judicialmen-

te decretada.
2 � Salvo acordo expresso das partes em sentido contrário, a

contrapartida da amortização de quotas será a importância corres-
pondente ao valor determinado pelo último balanço e o seu mon-
tante fraccionado em quatro prestações trimestrais, iguais e sem
juros.

Está conforme o original.

3 de Abril de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria José dos Reis
Paixão Mantas. 1000087725

MATIAS & LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Novo. Matrícula
n.º 967/20020420; identificação de pessoa colectiva n.º 501311025;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 5/20020402.

Certifico que por escritura lavrada a fl. 78 do livro de notas
n.º 156-E, datada de 18 de Julho de 2001, do 2.º Cartório Notarial
de Torres Vedras, sendo sócios, Augusto Manuel Faria Lopes e
mulher, Dina Maria Azevedo Matias Lopes, foram alterados os
artigos 1.º e 3.º do contrato da sociedade supra identificada, os quais
se regem pelo seguinte teor:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação, Matias & Lopes, L.da, e tem
a sua sede na Herdade da Comendinha, freguesia de Nossa Senho-
ra do Bispo, concelho de Montemor-o-Novo, contando-se o seu
início a partir da data da sua constituição, e durará por tempo
indeterminado, podendo a gerência abrir filiais, sucursais ou outras
formas de representação, onde for julgado conveniente.

ARTIGO 3.º

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

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

Está conforme o original.

2 de Abril de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria José dos Reis
Paixão Mantas. 1000087723

TESSUL � TRANSPORTES DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Novo. Matrí-
cula n.º 966/20020412; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 5/20020412.

Certifico que por escritura lavrada a fl. 53 do livro de notas
n.º 47-D, datada de 20 de Março de 2002, do Cartório Notarial de
Alcácer do Sal, foi constituída a sociedade supra identificada, a qual
se rege pelo seguinte teor:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma, TESSUL � Transportes de Merca-
dorias, L.da, e tem a sua sede em Foros da Tojeira, 9, em São Cristóvão,
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na freguesia de São Cristóvão, concelho de Montemor-o-Novo, e durará
por tempo indeterminado a partir desta data.

§ 1.º A gerência da sociedade poderá, sempre que os interesses
sociais o justifiquem, deslocar a sede social para outro local den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

§ 2.º Mediante deliberação da assembleia geral, poderá a socie-
dade criar ou instalar delegações, sucursais ou agências, em qual-
quer local do território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o transporte de mercadorias.
§ único. A sociedade poderá participar no capital de outras so-

ciedades, e associar-se pela forma que entender mais conveniente,
a quaisquer entidades singulares ou colectivas, e colaborar com elas
através da sua direcção ou fiscalização ou nelas tomar interesse sob
qualquer forma.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 50 000 euros integralmente realizado em
dinheiro e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma com o
valor nominal de 45 000 euros pertencente a Evaristo Joaquim da
Silva; e outra com o valor nominal de 5000 euros pertencente ao
sócio Germano da Silva.

ARTIGO 4.º

Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital até ao
dobro do montante do capital social.

ARTIGO 5.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos que esta
carecer, mediante as condições que forem deliberadas em
assembleia geral.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas entre os sócios no todo ou em parte, bem
como a sua divisão para esse efeito, não carecem do consentimen-
to prévio da sociedade.

§ único. A cessão de quotas a estranhos carece do consentimen-
to prévio da sociedade, cabendo a esta em primeiro lugar, e depois
aos sócios, o direito de preferência.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, sem-
pre que se verifiquem os seguintes pressupostos:

a) Haver acordo com o respectivo sócio;
b) O sócio titular ser declarado falido, interdito ou inabilitado por

sentença judicial transitada em julgado, ou sendo pessoa colectiva,
ter sido dissolvida;

c) A quota seja objecto de penhora, apreensão, arresto, arrolamen-
to, arrematação judicial e o sócio seu titular não obtenha o levan-
tamento dessas providências até ao momento da deliberação;

d) Infracção às normas legais ou estatutárias, que regem a ces-
são de quotas;

e) A quota for objecto de partilha subsequente a uma acção de
divórcio ou separação judicial de pessoas e bens do seu titular, na
hipótese de ser adjudicada ao cônjuge não sócio.

ARTIGO 8.º

Nos casos previstos no artigo anterior, e salvo acordo em contrá-
rio, para efeitos de se achar o valor da amortização, recorrer-se-á ao
valor do último balanço aprovado.

ARTIGO 9.º

1 � A gerência da sociedade cabe ao gerente ou gerentes desig-
nados em assembleia geral, com dispensa de caução e com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se activa e passivamente em todos o seus
actos e contratos:

a) Com a assinatura de um gerente, indistintamente;
b) Pela assinatura de procurador ou procuradores habilitados, nos

termos, condições e limites da procuração.
3 � Cabe à gerência administrar e representar a sociedade, em

juízo e fora dele, com os mais amplos poderes, incluindo os de
onerar ou alienar bens móveis e imóveis da sociedade, podendo
igualmente proceder à alienação, oneração e locação de estabeleci-
mentos, a subscrição ou aquisição de participações noutras socie-
dades e a sua alienação ou oneração, bem como os de confessar,
desistir ou transigir e o de comprometer-se em árbitros.

ARTIGO 10.º

À gerência é expressamente vedado obrigar a sociedade em ac-
tos ou contratos alheios ao objecto social, nomeadamente fianças,
abonações, letras de favor e outros semelhantes.

Está conforme o original.

12 de Abril de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria José dos
Reis Paixão Mantas. 1000087721

SOCIEDADE AGRO PECUÁRIA SÃO TROCATO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Novo. Matrí-
cula n.º 968/20020328; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 23/20020328.

Certifico que por escritura lavrada a fl. 97 do livro de notas
n.º 91-E, datada de 25 de Marços de 2002, do Cartório Notarial de
Montemor-o-Novo, sendo sócios, Joaquim Alves Lopes de Andrade,
e Caetano Macedo de Oliveira Soares, foi constituída a sociedade
supra identificada, a qual se rege pelo seguinte teor:

1.º

A sociedade adopta a firma, Sociedade Agro Pecuária São
Trocato, L.da, e tem a sua sede na Quinta do Vidigal, freguesia de
Nossa Senhora do Bispo, concelho de Montemor-o-Novo, e durará
por tempo indeterminado.

§ único. A gerência fica desde já autorizada a transferir a sede
social para qualquer outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, bem como criar ou extinguir agências, filiais,
delegações ou outras formas de representação da sociedade, no ter-
ritório nacional.

2.º

A sociedade tem por objecto a produção e o comércio de bovinos.

3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, no igual valor
nominal de 2500 euros, pertencente uma a cada um dos sócios.

4.º

A cessão de quotas total ou parcial, é livre entre os sócios, care-
cendo do consentimento da sociedade, quando feita a estranhos.

5.º

1 � A gerência e a administração da sociedade, bem como a sua
representação, ficam a cargo de um ou mais gerentes, nomeados em
assembleia geral, com dispensa de caução e com ou sem remuneração.

2 � Ambos os sócios ficam desde já nomeados gerentes.
3 � Para obrigar a sociedade, são necessárias e suficientes as as-

sinaturas de dois gerentes.
6.º

A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando o sócio deixe de cumprir as suas obrigações qociais

mu, por qualquer forma, prejudique a sociedade;
a) Quandm a quota for arrolada, arrestada, penhorada ou, por

qualquer outra forma, sujeita a apreensão ou venda judicial;
d) Por insolvência ou falência do respectivo titular, judicialmen-

te decretada.
§ único. A contrapartida da amortização será, no caso da

alínea a), a acordada entre as partes e, nos restantes casos, a que
resultar das disposições legais aplicáveis.

Está conforme o original.

28 de Março de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria José dos
Reis Paixão Mantas. 1000087720

MARIANO & ALMEIDA, L.DA

Sede: Quinta da Ponte,
freguesia de Nossa Senhora do Bispo, Montemor-o-Novo

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Novo. Matrícula
n.º 792/981001; identificação de pessoa colectiva n.º 503752487;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 1/20011214.
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Certifico com referência à sociedade em epígrafe, que o capital
foi aumentado e redenominado para euros, passando o capital a ser
de 5000 euros e cada sócio com uma quota de 2500 euros, perten-
centes a António Joaquim do Carmo Mariano, e outra a Maria da
Assunção Rosado de Almeida.

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

Está conforme o original.

14 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria José
dos Reis Paixão Mantas. 1000087718

SOCIEDADE AGRÍCOLA PÁSCOAS & FERNANDES, L.DA

Sede: Bairro das Cortiçadas, 16, Cortiçadas de Lavre,
concelho de Montemor-o-Novo

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Novo. Matrí-
cula n.º 394/880211; identificação de pessoa colectiva
n.º 503934260; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/
20011214.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe, que o capital
foi aumentado e redenominado para euros, tendo o pacto sido alte-
rado no seu artigo 3.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000,01 euros e corresponde à soma de três quotas no igual
valor nominal de 1666,67 euros cada, pertencendo uma a cada um
dos sócios.

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

Está conforme o original.

14 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria José
dos Reis Paixão Mantas. 1000087717

CASA DE REPOUSO DE ISALINDA FRADINHO,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Bento Gonçalves, 5, rés-do-chão,
aldeia e freguesia dos Foros de Vale de Figueira,

concelho de Montemor-o-Novo

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Novo. Matrí-
cula n.º 750/970820; identificação de pessoa colectiva
n.º 503941077; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 6/
20011214.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe, que o capital
foi aumentado e redenominado para euros, tendo o pacto sido alte-
rado no seu artigo 3.º, que passou a ter a seguinte redacção:

APTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros e corresponde a uma quota única, no valor nominal de
5000 euros.

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

Está conforme o original.

14 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria José
dos Reis Paixão Mantas. 1000087716

AGRO PECUÁRIA DA CHAINHA, L.DA

Sede: Rua de Aviz, 67,
freguesia de Nossa Senhora do Bispo, Montemor-o-Novo

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Novo. Matrí-
cula n.º 403/880811; identificação de pessoa colectiva

n.º 502020059; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 11/
20011217.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe, que o ca-
pital foi aumentado e redenominado para euros, tendo o pacto
sido alterado no seu artigo 3.º, o qual passou a ter a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros e corresponde à soma de três quotas: uma no valor no-
minal de 2500 euros pertencente ao sócio José Custódio Capoulas
de Avó; e as restantes duas no valor nominal de 1250 euros, per-
tencendo uma a cada um dos sócios, Rosária Clara Capoulas de
Avó, e Joaquim José Capoulas de Avó Freixo.

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

Está conforme o original.

17 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria José
dos Reis Paixão Mantas. 1000087715

MAJOFLAJA � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Sede: Largo de Machado dos Santos, lote 21, freguesia
de Nossa Senhora do Bispo, concelho de Montemor-o-Novo

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Novo. Matrícula
n.º 764/971226; identificação de pessoa colectiva n.º 504053299;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 8/20011214.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe, que o capital
foi aumentado e redenominado para euros, tendo o pacto sido alte-
rado no seu artigo 3.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro
é de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, no igual
valor nominal de 2500 euros cada, pertencendo uma a cada um dos
sócios.

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

Está conforme o original.

14 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria José
dos Reis Paixão Mantas. 1000087713

LUCINA SOARES PEREIRA & FILHOS, L.DA

Sede: Avenida de Albino Cró Pimenta de Aguiar, 1,
Montemor-o-Novo

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Novo. Matrí-
cula n.º 281/811215; identificação de pessoa colectiva
n.º 501179835; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 4/
20011217.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe, que o capital
foi aumentado e redenominado para euros, tendo o pacto sido alte-
rado no seu artigo 6.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 6.º

O capital social já integralmente realizado é de 5000 euros e é
formado por quatro quotas de valor nominal de 1500 euros e per-
tence uma a cada um dos sócios, Franklim Pereira da Silva Borges,
Maria do Rosário Pereira da Silva Borges, Víctor Hugo Pereira da
Silva Borges; e outra no valor nominal de 500 euros, pertencente
à sócia Maria Lucina Siares Pereira da Silva Borges.

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

Está conforme o original.

17 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria José
dos Reis Paixão Mantas. 1000087711
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MANUEL BARROCAS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua 5 de Outubro, 27-A, Montemor-o-Novo

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Novo. Matrícula
n.º 358/861126; identificação de pessoa colectiva n.º 501755136;
inscrição n.º 13; número e data da apresentação: 10/20011217.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe, que o capital
foi aumentado e redenominado para euros, tendo o pacto sido alte-
rado no seu artigo 3.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros e é formado por uma quota de valor nominal de
5000 euros, pertencente ao sócio Manuel Francisco Piteira Barrocas.

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

Está conforme o original.

17 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria José
dos Reis Paixão Mantas. 1000087710

DROGARIA MONTEMORENSE � FERRAGENS,
FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Sede: Rua de Curvo Semedo, 1-A, 1-B,
freguesia de Nossa Senhora do Bispo, Montemor-o-Novo

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Novo. Matrícula
n.º 683/960304; identificação de pessoa colectiva n.º 503615323;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 5/20011217.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe, que o capital
foi aumentado e redenominado para euros, tendo o pacto sido alte-
rado no seu artigo 3.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social já integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros e é formado por duas quotas: uma no valor nominal de
3750 euros e pertence ao sócio Manuel Francisco Picanço Prates;
e outra no valor nominal de 1250 euros pertencente à sócia Maria
José Miranda da Silva Prates.

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

Está conforme o original.

17 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria José
dos Reis Paixão Mantas. 1000087709

O CASTELO � RESIDENCIAL E RESTAURANTE, L.DA

Sede: Rua do Poço do Passo, 11,
freguesia de Nossa Senhora do Bispo, Montemor-o-Novo

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Novo. Matrícula
n.º 489/910807; identificação de pessoa colectiva n.º 502609877;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/20011217.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe, que o capital
foi aumentado e redenominado para euros, tendo o pacto sido alte-
rado no seu artigo 3.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social já integralmente realizado é de 5000 euros e é
formado por duas quotas de valor nominal de 2500 euros e perten-
ce uma a cada um dos sócios, Francisco Manuel Samina, e António
Joaquim Póvoa Velez.

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

Está conforme o original.

17 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria José
dos Reis Paixão Mantas. 1000087708

LUÍS & ISIDORO, L.DA

Sede: Rua da Papoila, 14, Fazendas do Cortiço,
Nossa Senhora do Bispo, Montemor-o-Novo

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Novo. Matrícula
n.º 462/900625; identificação de pessoa colectiva n.º 502427876;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 2/20011217.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe, que o capital
foi aumentado e redenominado para euros, tendo o pacto sido alte-
rado no seu artigo 3.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social já integralmente realizado é de 5000 euros e é
formado por duas quotas iguais de valor nominal de 2500 euros, e
pertence uma a cada um dos sócios, Rosária Maria Isidoro Luís, e
Custódio Joaquim Luís.

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

Está conforme o original.

17 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria José
dos Reis Paixão Mantas. 1000087707

CARPINTARIA ESCOURALENSE, L.DA

Sede: Rua do Dr. Bernardino Machado, 28,
vila do Escoural, concelho de Montemor-o-Novo

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Novo. Matrícula
n.º 649/950609; identificação de pessoa colectiva n.º 503442313;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 7/20011219.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe, que o capital
foi aumentado e redenominado para euros, tendo o pacto sido alte-
rado no seu artigo 3.º, o qual passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro
é de 5000 euros e corresponde à soma de quatro quotas no igual
valor nominal de 1250 euros, correspondendo uma a cada um dos
sócios.

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

Está conforme o original.

19 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria José
dos Reis Paixão Mantas. 1000087706

MILIMO � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua 5 de Outubro, 128, freguesia de Nossa
Senhora da Vila, concelho de Montemor-o-Novo

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Novo. Matrícula
n.º 644/950515; identificação de pessoa colectiva n.º 503426490;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 1/20011220.

Certifico com referência à sociedade supra identificada, que o
capital foi aumentado e redenominado para euros, tendo o pacto
sido alterado no seu artigo 3.º, o qual passou a ter a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 3.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 de 2500 euros, uma de cada um dos sócios, António
José Palmas Milhinhos, e Manuel Salvador Nunes Milhinhos.

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

Está conforme o original.

20 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria José
dos Reis Paixão Mantas. 1000087705
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BEJA & SANTOS, L.DA

Sede: Avenida de Gago Coutinho, lote 6, rés-do-chão, direito,
freguesia de Nossa Senhora do Bispo, Montemor-o-Novo

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Novo. Matrícula
n.º 431/890731; identificação de pessoa colectiva n.º 502197129;
inscrição n.º 12; número e data da apresentação: 3/20011220.

Certifico que por escritura com referência à sociedade em
epígrafe, que o capital foi aumentado e redenominado para euros,
tendo o pacto sido alterado no seu artigo 3.º, que passou a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e outros
valores sociais, é de 5000 euros e corresponde à soma de quatro
quotas no igual valor nominal de 1250 euros cada uma, pertencen-
do três delas à sócia Barnerdina Leonor Estróia Pinhão Borda de
Água, e uma à sócia Vera Lúcia Pinhão Borda de Água.

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

Está conforme o original.

20 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria José
dos Reis Paixão Mantas. 1000087704

MT-MELHOR TRABALHO � SEGURANÇA,
HIGIENE E SAÚDE NO TRABALHO, L.DA

Sede: Rua do Poço do Passo, 13-B,
freguesia de Nossa Senhora do Bispo, Montemor-o-Novo

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Novo. Matrícula
n.º 741/970613; identificação de pessoa colectiva n.º 503902837;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 4/20011220.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe, que o capital
foi aumentado e redenominado para euros, tendo o pacto sido alte-
rado no seu artigo 5.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

O capital social integralmente realizado é de 5000 euros e
corresponde à soma de duas quotas: uma no valor nominal de
3700 euros pertencente ao sócio João Balbino Fonseca Rego Pedro;
e outra no valor de 1300 euros pertencente à sócia, S. O, Interven-
ção em Saúde Ocupacional, S. A

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

Está conforme o original.

20 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria José
dos Reis Paixão Mantas. 1000087702

SINDOMETAL � SOCIEDADE INDUSTRIAL E COMERCIAL
DE METALOMECÂNICA, L.DA

Sede: Quinta das Oliveiras do Sameiro,
freguesia de Nossa Senhora da Vila, Montemor-o-Novo

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Novo. Matrícula
n.º 415/890222; identificação de pessoa colectiva n.º 502111438;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 2/20011221.

Certifico que por escritura lavrada a fl. 9 do livro de notas n.º 82-E,
datada de 11 de Outubro de 2001, do Cartório Notarial de Montemor-
-o-Novo, foi alterado o artigo 3.º do contrato da sociedade, o qual se
rege pelo seguinte teor:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e outros
valores sociais é de 5000 euros e corresponde à soma de duas
quotas: uma no valor nominal de 4166,60 euros pertencente ao só-
cio Guilherme José Murteira Grilo; e outra no valor nominal de
833,40 euros pertencente à sócia Evangelina da Conceição Gaitas
de Carvalho.

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

Está conforme o original.

21 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria José
dos Reis Paixão Mantas. 1000087700

ÓPTICA E FOTOGRAFIA FRADINHO, L.DA

Sede: Rua de Aviz, 53, freguesia
de Nossa Senhora do Bispo, concelho de Montemor-o-Novo

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Novo. Matrí-
cula n.º 388/871214; inscrição n.º 5; número e data da apresen-
tação: 9/20011217.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe, que o capital
foi aumentado e redenominado para euros, tendo o pacto sido alte-
rado no seu artigo 3.º, o qual passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social já integralmente realizado é de 5000 euros e é
formado por quatro quotas iguais, de valor nominal de 1250 euros
cada, e pertence uma a cada um dos sócios, João António Fradinho,
Maria José Lobo Mateus Fradinho, João Felício Mateus Fradinho,
e António Luís Mateus Fradinho.

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

Está conforme o original.

17 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria José
dos Reis Paixão Mantas. 1000087825

A. COELHO � MATERIAL ELÉCTRICO, S. A.

Sede: Horta do Goivo, armazém 9, freguesia
de Nossa Senhora do Bispo, concelho de Montemor-o-Novo

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Novo. Matrí-
cula n.º 832/20000411; identificação de pessoa colectiva
n.º 504708589; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 2; números e data das apresentações: 5 e 6/20020103.

Certifico que cessou funções de fiscal único, Cruz, Cunha, Cam-
pos & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, por
renúncia.

Data da deliberação: 30 de Outubro de 2000.

Certifico ainda que foi nomeado para o cargo de fiscal único,
Maria Paula Fernandes Baia, revisora oficial de contas.

Data da deliberação: 30 de Outubro de 2000.

Está conforme o original.

3 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria José dos
Reis Paixão Mantas. 1000087823

ALBANO & DEPAS, L.DA

Sede: Rua 5 de Outubro, 58/60, Montemor-o-Novo

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Novo. Matrí-
cula n.º 328/841214; identificação de pessoa colectiva
n.º 501539875; inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 2/
20011219.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe, que o capital
foi aumentado e redenominado para euros, tendo o pacto sido alte-
rado no seu artigo 3.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
24 000 euros e corresponde à soma de quatro quotas no igual valor
nominal de 6000 euros, pertencendo uma a cada um dos sócios, João
António Rosa Depas, José Casimiro do Nascimento Albano, Albino
Alves Canhão, e Francisco Inácio Sobral Roque.
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O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

19 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria José
dos Reis Paixão Mantas. 1000087822

NALINHA � ACTIVIDADES FÍSICAS, L.DA

Sede: Rua de Aviz, 114, 3.º, direito, freguesia
de Nossa Senhora do Bispo, concelho de Montemor-o-Novo

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Novo. Matrí-
cula n.º 928/20010925; identificação de pessoa colectiva
n.º 503604640; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 11 e inscrição
n.º 14; números e data das apresentações: Of. 6 e 7/20011220.

Certifico que por escritura lavrada a fl. 139 do livro de notas
n.º 134-F, datada de 10 de Outubro de 2001, do 2.º Cartório Notarial
de Lisboa, foram alterados os artigos 3.º e 4.º, os quais passaram a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social já integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros e dividido em duas quotas: uma de 3000 euros na
titularidade da sócia Cláudia de Figueiredo Pereira Carrilho; e ou-
tra de 2000 euros na titularidade do sócio Hugo Miguel Castelo
Henriques Antunes Carrilho.

ARTIGO 4.º

1 � Fica desde já nomeada gerente a sócia Cláudia de Figueiredo
Pereira Carrilho, em 17 de Outubro de 2001.

Certifico também que cessou funções de gerente na referida so-
ciedade, António Miguel Pinto Sousa Velez, por renúncia.

Data da deliberação: 17 de Outubro de 2001.

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

Está conforme o original.

20 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria José dos
Reis Paixão Mantas. 1000087818

SOCIEDADE AGRÍCOLA DA FONTE DO PRIOR, L.DA

Sede: Herdade da Fonte do Prior, Fazendas do Cortiço,
Montemor-o-Novo

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Novo. Matrícula
n.º 766/980115; identificação de pessoa colectiva n.º 504053337;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 7/20011226.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe, que o capital
foi aumentado e redenominado para euros, tendo o pacto sido alte-
rado no seu artigo 3.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social realizado em dinheiro é de 5000 euros e
corresponde à soma das quotas dos sócios do seguinte modo: o
sócio Francisco Bernardino Calhau Mira, uma quota no valor no-
minal de 2500 euros; e a sócia Maria Margarida Calhau Mira
Ramalho Franco, uma quota no valor nominal de 2500 euros.

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

Está conforme o original.

26 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria José
dos Reis Paixão Mantas. 1000087816

SOCIEDADE AGRÍCOLA DOS CORDEIROS DA CHARNECA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Novo. Matrí-
cula n.º 952/20011220; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 21/20011220.

Certifico que por escritura lavrada a fl. 81 do livro de notas
n.º 159-M, datada de 9 de Dezembro de 1998, do 21.º Cartório
Notarial de Lisboa, foi constituída a sociedade supra identificada,
a qual se rege pelo seguinte teor:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de, Sociedade Agrícola
dos Cordeiros da Charneca, L.da, sob a forma de sociedade por
quotas, e tem a sua sede na Herdade dos Cordeiros da Charneca,
Estrada de Safira, freguesia de Silveiras, com concelho de
Montemor-o-Novo.

2 � A sociedade poderá transferir a sua sede social para qual-
quer outro local dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, bem como abrir, transferir ou encerrar sucursais, filiais e
agências ou qualquer outra forma de representação social para qual-
quer parte do território nacional, por simples decisão da gerência.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade agro-pecuária.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 450 000$ e encontra-se integralmente rea-
lizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas de
225 000$ cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios, Joa-
quim Cavaqueiro Mestre, e Maria Margarida Vilela de Gouveia e
Sousa Mestre.

ARTIGO 4.º

1 � É livre a cessão de quotas entre os sócios.
2 � A cessão a terceiros estranhos à sociedade, depende do con-

sentimento da sociedade, à qual é atribuído o direito de preferência
em primeiro lugar, e aos sócios não cedentes, em segundo lugar.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade pode ser exercida por sócios ou atri-
buída a terceiros não sócios, por deliberação da assembleia geral,
é dispensada a caução, pode ou não receber remuneração, e com-
pete desde já a todos os sócios.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade obriga-se pela assinatura de dois gerentes ou
apenas pela assinatura do gerente Joaquim Cavaqueiro Mestre,
podendo a sociedade constituir mandatários, conferindo os poderes
julgados necessários para uma adequada gestão da empresa.

2 � É vedados aos gerentes vincularem a sociedade em actos
estranhos aos interesses da mesma.

ARTIGO 7.º

As quotas poderão ser amortizadas nos seguintes casos:
a) Havendo acordo entre a sociedade e o sócio;
b) Em caso de interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
c) Quando em qualquer processo, a quota de um sócio seja ob-

jecto de arresto, penhora ou qualquer outro procedimento de que
possa resultar a sua alienação judicial;

d) Quando o sócio se tenha apresentado à falência ou seja de-
clarado falido.

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais serão convocadas por carta registada com
aviso de recepção, expedidas com a antecedência mínima de 15 dias,
para as moradas indicadas nesta escritura ou para aquela que, pos-
teriormente, venha a ser indicada pelo sócio por carta registada com
aviso de recepção, endereçada a cada um dos outros sócios.

Está conforme o original.

20 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria José
dos Reis Paixão Mantas. 1000087815

SOCIEDADE AGRÍCOLA DOS CORDEIROS DA CHARNECA, L.DA

Sede: Herdade dos Cordeiros da Charneca,
Estrada de Safira, freguesia das Silveiras,

concelho de Montemor-o-Novo

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Novo. Matrí-
cula n.º 962/20011220; inscrição n.º 2; número e data da apresen-
tação: 8/20011221.
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Certifico com referência à sociedade em epígrafe, que o capital
foi aumentado e redenominado para euros, passando a ser de
5000 euros e os dois sócios, Joaquim Cavaqueiro Mestre, e Maria
Margarida Vilela de Gouveia e Sousa Mestre, com uma quota de
2500 euros, cada um.

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

Está conforme o original.

21 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria José
dos Reis Paixão Mantas. 1000087813

BARREIRAS & CASSOLA, L.DA

Sede: Monte Vale da Rã à Maia, freguesia
de Nossa Senhora da Vila, concelho de Montemor-o-Novo

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Novo. Matrí-
cula n.º 771/980220; inscrição n.º 2; número e data da apresen-
tação: 3/20011214.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe, que o capital
social foi aumentado e redenominado para euros, tendo o pacto sido
alterado no seu artigo 3.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

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

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

Está conforme o original.

14 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria José
dos Reis Paixão Mantas. 1000087809

LUSOMAD � MADEIRAS E DERIVADOS, L.DA

Sede: Avenida de Albino Cró Pimenta de Aguiar, 1,
Montemor-o-Novo

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Novo. Matrícula
n.º 664/951011; identificação de pessoa colectiva n.º 503558974;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 6/20011217.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe, que o capital
foi aumentado e redenominado para euros, tendo o pacto sido alte-
rado no seu artigo 4.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social já integralmente realizado é de 5000 euros e é
formado por duas quotas de valor nominal: uma no valor de
4500 euros e pertence ao sócio Ângelo da Silva Borges; e outra no
valor de 500 euros pertencente ao sócio Franclim Pereira da Silva
Borges.

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

Está conforme o original.

17 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria José
dos Reis Paixão Mantas. 1000087807

MALHÃO & PATINHA, L.DA

Sede: Rua 5 de Outubro, 40,Montemor-o-Novo

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Novo. Matrícula
n.º 138/690917; identificação de pessoa colectiva n.º 500176035;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 15/20011217.

Certifico que por escritura lavrada a fl. 65 v.o do livro de notas
n.º 80-E, datada de 25 de Setembro de 2001, do Cartório Notarial

de Montemor-o-Novo, foram alterados os artigos 1.º e 4.º do con-
trato da sociedade supra identificada, os quais têm o seguinte teor:

ARTIGO 1.º

A sociedade que continua a girar sob a firma, Malhão &
Patinha, L.da, passa a ter a sua sede na Avenida 5 de Outubro, 40, fre-
guesia de Nossa Senhora do Bispo, concelho de Montemor-o-Novo.

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e outros
valores sociais, é de 5000 euros e corresponde à soma de duas
quotas no igual valor nominal de 2500 euros cada, pertencendo uma
a cada um dos sócios.

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

Está conforme o original.

17 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria José
dos Reis Paixão Mantas. 1000087805

TRINCO � ARTE, DECORAÇÃO E RESTAURO, L.DA

Sede: Rua 5 de Outubro, 12/14,
freguesia de Nossa Senhora do Bispo, Montemor-o-Novo

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Novo. Matrícula
n.º 485/910606; identificação de pessoa colectiva n.º 502572221;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 7/20020410.

Certifico que foi feita a dissolução e liquidação da sociedade
supra identificada.

Data da aprovação das contas: 31 de Dezembro de 2001.

Está conforme o original.

10 de Abril de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria José dos
Reis Paixão Mantas. 1000087802

MOURÃO

COOPERATIVA AGRÍCOLA DE GRANJA, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Mourão. Matrícula n.º 4;
identificação de pessoa colectiva n.º 500075271; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 1/20020516.

Certifico que em relação à Cooperativa em epígrafe, foram
efectuados os seguintes actos de registo:

Facto: Alteração de estatutos.
Artigos alterados: n.º 3 do artigo 4.º; n.º 1 do artigo 6.º e o artigo 7.º
Termos da alteração: Objecto: 1 � A Cooperativa tem por objec-

to principal efectivar quaisquer que sejam os meios e as técnicas
por ela utilizadas, as operações respeitantes à natureza dos produ-
tos provenientes das explorações dos cooperadores e a prestação de
serviços diversos que se concretizem em cada uma das secções.

2 � Sem prejuízo da unidade da pessoa jurídica, a Cooperativa
funciona por secções distintas, as quais terão regulamentos inter-
nos e a organização contabilística próprios, por forma a evidenciar
as actividades e o resultado de cada uma delas.

3 � As secções existentes na Cooperativa, são:
a) Secção de lagar; natureza do produto: azeitona; natureza das

operações: selecção, conservação, extracção de azeite; armaze-
namento e venda;

b) Secção de adega: natureza do produto: uva; natureza das
operações: selecção, conservação e vinificação do produto, uva e
conservação, armazenamento e venda do vinho;

c) Secção de parque de máquinas e alfaias agrícolas para utili-
zação pelos cooperadores nas suas explorações. A Cooperativa
poderá igualmente, proceder à manutenção e reparação do seu par-
que de material agrícola, bem como as alfaias e máquinas agríco-
las dos seus cooperadores;

d) Secção de aprovisionamento e vendas. Tem por finalidade
facultar aos cooperadores todos os produtos e equipamentos neces-
sários às suas explorações, bem como vender e promover a venda
de produtos produzidos pela Cooperativa;

e) Secção de mútua de gado. Tem por finalidade a criação e a
comercialização de animais vivos.
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4 � Além das secções encimadas no n.º 3 poderão ser criadas
outras, por aprovação em assembleia geral, sob proposta da direcção,
sem prejuízo do disposto no artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 335/99, de
20 de Agosto.

Capital social: É variável e ilimitado de montante mínimo de
500 000 euros e representado por título de capital nominativo de
5 euros cada, sendo as entradas mínimas de cada membro em cada
secção não inferior a 100 euros.

Foi conferida e está conforme.

31 de Maio de 2002. � A Conservadora, Helena Cristina Gon-
çalves Rodrigues. 1000087503

REDONDO

SOCIEDADE VITÍCOLA DO VALE SOBRADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Redondo. Matrícula n.º 41/
820208; identificação de pessoa colectiva n.º 501227547; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 5/20020426.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi registado
o seguinte facto:

Apresentação n.º 5/20020426.
Facto: Encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 5 de Julho de 2001.

Está conforme o original.

12 de Junho de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Pirraça Pereira Nunes Farinha. 1000087480

JANELA DO ALENTEJO � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Redondo. Matrícula n.º 201/
20010604; identificação de pessoa colectiva n.º 505241030; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 2/20020514.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi registado
o seguinte facto:

Averbamento n.º 1 à apresentação n.º 2/20020514.
Facto: Cessação das funções de gerente.
Gerente: Duarte António Caldeira Lopes Militão.
Causa: Renúncia.
Data: 7 de Março de 2002.

Está conforme o original.

12 de Junho de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Pirraça Pereira Nunes Farinha. 1000087484

AGÊNCIA FUNERÁRIA JOAQUINA POUCA ROUPA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Redondo. Matrícula n.º 233/
20020604; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/20020604.

Certifico que por escritura de 29 de Maio de 2002, a fl. 8 do li-
vro de notas n.º 120-D, do Cartório Notarial de Vila Viçosa, foi
constituída a sociedade em epígrafe, cujo contrato se rege pelos
seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma, Agência Funerária Joaquina
Pouca Roupa & Filhos, L.da, e tem a sua sede na Rua do Castelo,
14, na freguesia e concelho do Redondo.

2 � A gerência pode transferir a sede para qualquer outro local
do concelho ou para concelhos limítrofes, e bem assim criar sucur-
sais, filiais, agências ou outras formas locais de representação, no
território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto a prestação de serviços fúne-
bres e o comércio de artigos religiosos, ornamentais e urnas.

2 � A sociedade pode adquirir participações em quaisquer ou-
tras sociedades, ainda que com objecto diferente ou reguladas por
leis especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros e correspondente à soma de três quotas: uma com o va-
lor nominal de 3500 euros da sócia Joaquina Maria Lopes Pouca
Roupa Rei; e duas com o valor nominal de 750 euros pertencentes
uma a cada um dos sócios, José Jorge Lopes dos Santos, e Carla
Joana Lopes dos Santos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme
deliberação dos sócios, pertence ao gerente ou gerentes, nomeados
em assembleia geral, ficando desde já designada gerente a sócia
Joaquina Maria Lopes Pouca Roupa Rei.

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

ARTIGO 5.º

As cessões e as divisões de quotas a estranhos ficam dependen-
tes do consentimento da sociedade.

ARTIGO 6.º

Por deliberação dos sócios poderão ser amortizadas quotas nos
casos seguintes:

a) Acordo com o titular;
b) Arresto, penhora ou qualquer outro modo de apreensão judi-

cial da quota;
c) Cessão de quota a estranhos sem o consentimento da socie-

dade.
ARTIGO 7.º

Os lucros de cada exercício, depois de deduzidas as reservas
obrigatórias, terão o destino fixado por deliberação dos sócios.

Disseram ainda que a gerente fica já autorizada a proceder ao
levantamento do capital social depositado para pagamento das
despesas de constituição, registo, publicação e instalação da socie-
dade.

Assim o disseram e outorgaram.

Está conforme o original.

7 de Junho de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível).
1000087747

MARTINHO LADISLAU JUNCEIRA CATAPIRRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Redondo. Matrícula n.º 232/
20020604; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/20020604.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo con-
trato se rege pelos artigos seguintes:

Martinho Ladislau Junceira Catapirra, casado com Joaquina Vi-
tória de Oliveira Paulo Catapirra, na comunhão de adquiridos, na-
tural da freguesia e concelho do Redondo, residente na Aldeia da
Serra D� Ossa, Redondo, portador do bilhete de identidade
n.º 5055650, emitido em 15 de Janeiro de 1999, em Évora, contri-
buinte fiscal n.º 128310057.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma, Martinho Ladislau Junceira Catapirra,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Aldeia da Serra D� Ossa, fre-
guesia e concelho do Redondo.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade dos serviços relacio-
nados com a silvicultura e a exploração florestal.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros e está representado por uma quota de igual valor, per-
tencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

A gerência e a administração da sociedade pertencem ao sócio
único, desde já nomeado gerente, com ou sem remuneração, con-
forme ele decidir.

ARTIGO 5.º

Para obrigar a sociedade é bastante a assinatura do sócio único.
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ARTIGO 6.º

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

O outorgante, Martinho Ladislau Junceira Catapirra, declara que
não é sócio de qualquer outra sociedade unipessoal e sabe que in-
corre nas penas aplicáveis ao crime de falsas declarações se não for
verdadeira alguma das afirmações feitas neste documento.

Está conforme o original.

7 de Junho de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível).
1000087615

LÁCTEO BARRADAS & MADEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Redondo. Matrícula n.º 77/
070890; identificação de pessoa colectiva n.º 502396555; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 3/20020426.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi registado
o seguinte facto:

Apresentação n.º 3/20020426.
Facto: Aumento de capital.
Artigo alterado: 4.º
Capital: 99 759,58 euros.
Sócios e quotas: Francisco Galego Madeira, e Gertrudes Mariana

Barradas, cada um com uma quota de 49 879,79 euros.

Está conforme o original.

4 de Junho de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Pirraça Pereira Nunes Farinha. 1000087613

REGUENGOS DE MONSARAZ

EMERGÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Reguengos de Monsaraz.
Matrícula n.º 341/991214; identificação de pessoa colectiva
n.º 503621862.

Certifico em relação à sociedade em epígrafe, que em 15 de Maio
de 2002, foram depositados na pasta respectiva os documentos re-
ferentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

27 de Maio de 2002. � O Segundo-Ajudante, Carlos Fernando
Rosa Valente Pereira. 1000087521

SOCIEDADE TURISMO CASAS DO TELHEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Reguengos de Monsaraz.
Matrícula n.º 328/990521; identificação de pessoa colectiva
n.º 504612948; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 2; números e data das apresentações: 11 e 12/20020606.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe, que por carta
datada de 23 de Fevereiro de 2002, Luísa do Rosário Segurado
Janes Ramalho Gato, renunciou à gerência em 17 de Março de
2002, e foram nomeados gerentes, João Paulo Godinho Ramalho,
e Maria João Vieira Jacob, solteira, maior, residente no Caminho
dos Castanhais, 14-A, Vila Fontes, Sintra, por acta n.º 8 da
assembleia geral, de 9 de Março de 2002, pelo período de um ano.

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

Está conforme o original.

12 de Junho de 2002. � O Segundo-Ajudante, Carlos Fernando
Rosa Valente Pereira. 1000087471

VILA VIÇOSA

CAFETARIA � NATIVIDADE & NAZARÉ PALMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Viçosa. Matrícula
n.º 339/960214; identificação de pessoa colectiva n.º 503605565;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, inscrição n.º 6 e inscrição
n.º 7; número e data da apresentação: Of. 3/20020607.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, com relação à sociedade em epígrafe,
foram registados os seguintes actos de registo:

1 � Cessação das funções de gerente da ex-sócia, Natividade
Rosa Menino Esturrica Palma.

Causa: Renúncia.
Data: 6 de Maio de 2002.
2 � Autorização da manutenção do nome ��Natividade��.
Data: 6 de Maio de 2002.
3 � Nomeação de gerente de José António Batanete Palma.
Data: 6 de Maio de 2002.

Está conforme o original.

12 de Junho de 2002. � A Ajudante, Maria Catarina Virtuosa
Mourato Coelho Pires Pernas. 1000088409

A. G. F. � CONSTRUÇÕES E CARPINTARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Viçosa. Matrícula
n.º 205/890412; identificação de pessoa colectiva n.º 502141913;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: Of. 3/20020607.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, com relação à sociedade em epígrafe,
foi registado o seguinte acto de registo:

1 � Cessação das funções de gerente do ex-sócio, António
Garção da Silva.

Causa: Renúncia.
Data: 28 de Maio de 2002.

Está conforme o original.

12 de Junho de 2002. � A Ajudante, Maria Catarina Virtuosa
Mourato Coelho Pires Pernas. 1000088411

FARO
ALBUFEIRA

DROGARIA DROMINHAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 418/
870522; identificação de pessoa colectiva n.º 501831070; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 43/20021220.

Certifico que se encontra depositada na pasta respectiva, a foto-
cópia da acta n.º 16/2001, elaborada em 30 de Setembro, pela qual
alteraram o artigo 3.º do contrato, passando a ter a redacção infra:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros e corresponde à soma de quatro quotas, cada uma de
1250 euros, pertencentes duas a Helder Martins Bota, uma a Carla
Sofia Xufre Bota, e outra a João Paulo Xufre Bota.

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

Está conforme o original.

17 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
da Silva Santos. 1000088447

CHAMINÉ BRANCA � SOCIEDADE COMPRA E VENDA
DE PROPRIEDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 634/
881024; identificação de pessoa colectiva n.º 502053992; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 8/20020326.
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Certifico que se encontra depositada na pasta respectiva, a foto-
cópia da acta n.º 18/2001, elaborada em 30 de Dezembro, pela qual
alteraram o artigo 4.º do contrato, passando a ter a redacção infra:

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros e encontra-se dividido em duas quotas: uma de 4750 euros
pertencente ao sócio António José Paixão Pinto Marante; e outra de
250 euros pertencente à sócia Guadalupe Lúcia de Almeida Nunes.

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

Está conforme o original.

17 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
da Silva Santos. 1000088486

SOCIEDADE DE ORGANIZAÇÃO
CONSULTORIA E APOIO GERAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula
n.º 1283/930211; identificação de pessoa colectiva n.º 502921080;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 9/20020326.

Certifico que se encontra depositada na pasta respectiva a foto-
cópia da acta n.º 18/2001, elaborada em 30 de Dezembro, pela qual
alteraram o artigo 4.º do contrato, passando a ter a redacção infra:

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de 50 000€ encontra-se integralmente
subscrito e realizado e acha-se dividido em 10 000 acções com o
valor nominal de 5€, cada.

2 � As acções serão nominativas ou ao portador e poderão ser
representadas por títulos de 1, 5, 10, 50, 100 e 1000 acções.

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

Está conforme o original.

17 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
da Silva Santos. 1000088485

PROJECTO FAROL � REABILITAÇÃO E FORMA
PROFISSIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula
n.º 1542/950712; identificação de pessoa colectiva n.º 503451215;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 18/20020312.

Certifico que se encontra depositada na pasta respectiva a fotocó-
pia da escritura lavrada em 21 de Janeiro de 2002, a fl. 60 do livro de
notas n.º 66-C, no Cartório Notarial de Ourique, pela qual se deu a
dissolução da referida sociedade, não havendo activo nem passivo.

Está conforme o original.

14 de Março de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
da Silva Santos. 1000088073

ROMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 62/
840709; identificação de pessoa colectiva n.º 501133801; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 41/20021220.

Certifico que se encontra depositada na pasta respectiva a foto-
cópia da acta n.º 16/2001, elaborada em 30 de Setembro, pela qual
alteraram o artigo 3.º do contrato, passando a ter a redacção infra:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5025 euros integralmente subscrito e divi-
dido em três quotas iguais de 1675 euros cada, sendo uma de José

Casimiro Leal de Freitas, outra em compropriedade de Noémia
Ferreira Cabrita Roma, Paulo Jorge Cabrita Roma, e outra de Do-
mingos José Gordinho Almeida.

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

Está conforme o original.

16 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
da Silva Santos. 1000088449

QUINTÁRABE � PROPRIEDADES E CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula
n.º 1499/950224; identificação de pessoa colectiva n.º 503363766;
data da apresentação: 20020320.

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

Está conforme o original.

13 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
da Silva Santos. 1000088450

CORCOVADA � INVESTIMENTOS TURÍSTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 4/
840521; identificação de pessoa colectiva n.º 501469940; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 17/20020322.

Certifico que se encontra depositada na pasta respectiva a foto-
cópia da acta n.º 22/2001, elaborada em 26 de Dezembro, pela qual
alteraram o artigo 4.º do contrato, passando a ter a redacção infra:

ARTIGO 4.º

Capital social e acções

1 � O capital social, que se encontra integralmente subscrito e
realizado, é de 400 000 euros e dividido em 80 000 acções, no va-
lor nominal de 5 euros cada uma.

2 � As acções serão nominativas, ou ao portador, reciprocamente
convertíveis a requerimento e a expensas dos accionistas interes-
sados.

3 � As acções serão representadas por títulos de 1, 10, 50, 100,
500, 1000 e 5000 acções.

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

Está conforme o original.

17 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
da Silva Santos. 1000088025

PEDRA DE ESCORREGAR � GESTÃO E INVESTIMENTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula
n.º 1761/970822; identificação de pessoa colectiva n.º 503941808;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 1/20020617.

Certifico que se encontra depositada na pasta respectiva a foto-
cópia da acta n.º 12/2001, elaborada em 26 de Dezembro, pela qual
alteraram o artigo 4.º do contrato, passando a ter a redacção infra:

ARTIGO 4.º

Capital social e acções

1 � O capital social, que se encontra integralmente subscrito e
realizado é de 50 000 euros e dividido em 10 000 acções, no valor
nominal de 5 euros cada uma.

2 � As acções serão nominativas ou ao portador, reciprocamente
convertíveis a requerimento e a expensas dos accionistas interes-
sados.

3 � As acções serão representadas por títulos de 1, 10, 50, 100 e
500 acções.
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O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

17 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
da Silva Santos. 1000088036

JOSÉ ANTÓNIO DE ALMEIDA SANTOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula
n.º 2632/20020605; identificação de pessoa colectiva
n.º 506163954; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 15/
20020605.

Certifico que se encontra depositada na pasta respectiva a foto-
cópia da escritura lavrada em 5 de Junho de 2002, a fl. 80 do livro
de notas n.º 90-A, no Cartório Notarial do Centro de Formalidades
das Empresas de Loulé, foi constituída a sociedade em epígrafe, que
se rege pelo seguinte contrato:

José António de Almeida Santos, contribuinte fiscal
n.º 155428799, casado no regime da comunhão de adquiridos com
Deolinda Ferreira Santos, natural da freguesia de São Sebastião da
Pedreira, concelho de Lisboa, com residência habitual na Praceta
de Jaime Cortesão, lote 2, 102, na cidade de Albufeira.

Verifiquei a identidade do outorgante pela exibição do seu bilhete
de identidade n.º 5233666, emitido em 10 de Novembro de 1997,
pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

E por ele foi declarado que constitui uma sociedade unipessoal
por quotas, que vai reger-se pelas cláusulas constantes dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma, José António de Almeida San-
tos, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Praceta de Jaime Cortesão,
lote 2, 102, na cidade, freguesia e concelho de Albufeira.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser
transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, bem como criar sucursais, filiais, agências ou
outras formas de representação, no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a comercialização de produtos ali-
mentares, nomeadamente batatas, cebolas, alhos, azeitonas e tem-
peros alimentares.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros e representado por uma quota de igual valor no-
minal, pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao
sócio único, ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme
aquele decidir.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.
4 � A sociedade poderá nomear mandatários ou procuradores da

mesma, para a prática de determinados actos ou categoria de ac-
tos, atribuindo tais poderes através de procuração.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

11 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
da Silva Santos. 1000087209

BRIALGARVE � EXPLORAÇÃO HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 352/
861217; identificação de pessoa colectiva n.º 501785086; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 11/20020325.

Certifico que se encontra depositada na pasta respectiva a foto-
cópia da acta n.º 16/2001, elaborada em 28 de Dezembro, pela qual
alteraram o artigo 5.º do contrato, passando a ter a redacção infra:

ARTIGO 5.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros e correspondente à soma de duas quotas: uma no valor
nominal de 4645 euros pertencente ao sócio José António Coelho
Brito da Mana; e outra no valor nominal de 355 euros pertencente
à sócia Idalina de Brito Coelho da Mana.

§ único. Os sócios poderão fazer à sociedade prestações suple-
mentares, devendo estas serem acordadas pelos sócios em
assembleia geral para o efeito.

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

Está conforme o original.

17 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
da Silva Santos. 1000088331

BRIALGARVE � EXPLORAÇÃO HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 352/
861217; identificação de pessoa colectiva n.º 501785086; data da
apresentação: 20020325.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva os
documentos respeitantes à prestação de contas dos anos de 1998,
1999 e de 2000, da sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

17 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
da Silva Santos. 1000088327

ALCOUTIM

MÁRIO RAMOS TEIXEIRA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcoutim. Matrícula n.º 95;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/20020612.

Certifico que entre Carlos Manuel Ramos Teixeira, casado com
Cláudia Sofia Santos Correia Teixeira, sob o regime da comunhão
de adquiridos; Mário João Ramos Teixeira, casado com Maria
Antónia Palma Barão Teixeira, sob o regime da comunhão de ad-
quiridos; e Mário dos Ramos Teixeira, casado com Maria
Almerinda Teixeira, sob o regime da comunhão de adquiridos, foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma, Mário Ramos Teixeira &
Filhos, L.da, e tem a sua sede na Estrada Nacional 124, na fregue-
sia de Martim Longo, concelho de Alcoutim.

2 � A assembleia geral poderá a todo o tempo transferir a sede
para qualquer outro local do País e a gerência poderá criar, insta-
lar, transferir ou extinguir delegações, agências ou quaisquer for-
mas de representação.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção civil e obras públicas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, que corresponde à soma de três quotas: uma de
1666,67 euros pertencente ao sócio Mário dos Ramos Teixeira;
outra de igual valor pertencente ao sócio Carlos Manuel Ramos
Teixeira; e outra no valor de 1666,66 euros pertencente ao sócio
Mário João Ramos Teixeira.
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2 � Os sócios poderão efectuar à sociedade os suprimentos de que
ela carecer, mediante condições a acordar em assembleia geral.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo
e fora dele, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em
assembleia geral, ficam a cargo de todos os sócios, desde já no-
meados gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade em actos de mero expediente, basta
a assinatura de um dos gerentes; para movimentar as contas ban-
cárias e nos restantes actos e contratos, é necessária a assinatura de
dois gerentes.

3 � É proibido aos gerentes assinarem em nome da sociedade
quaisquer actos ou contratos que digam respeito a negócios estra-
nhos à mesma sociedade, tais como letras de favor, avales, fianças
e abonações.

ARTIGO 5.º

1 � A cessão de quotas entre os sócios é livre; mas a cessão a
outros, nomeadamente ascendentes e descendentes, depende de
autorização da sociedade.

2 � O pedido de autorização deverá ser formulado por carta
registada, na qual se indiquem o preço e demais condições de ces-
são e o nome e domicílio do cessionário, devendo a sociedade co-
municar a sua deliberação ao cedente no prazo de 60 dias, sob pena
de eficácia da cessão deixar de depender dessa autorização.

ARTIGO 6.º

No caso de falecimento ou interdição e um dos sócios, a socie-
dade mantém-se com os seus herdeiros ou representantes, que en-
tre si nomearão um, dentro de 30 dias, que a todos represente, en-
quanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 7.º

1 � Tem a sociedade o direito de adquirir quotas, e bem assim,
poderá amortizá-la, nos casos seguintes:

a) Por acordo com os respectivos proprietários;
b) Quando tenha sido feita uma penhora ou arresto sobre uma

quota, ou quando por qualquer motivo, deva proceder-se à sua
arrematação ou adjudicação judicial;

c) No caso de um sócio que pretender ceder a sua quota não
cumprir o disposto no artigo 5.º;

d) Se após a data estabelecida no artigo 6.º, os herdeiros, devi-
damente notificados para o efeito, por carta registada, não desig-
narem um representante no prazo de 30 dias.

2 � Salvo acordo em contrário, o valor da amortização será o
valor da quota apurado, segundo o último balanço aprovado.

3 � O momento da reversão para a sociedade da quota amorti-
zada é o da respectiva escritura ou do pagamento ou consignação
em depósito do preço ou valor da amortização, sem prejuízo do
disposto no artigo 227.º, n.º 1, do Código das Sociedades Comer-
ciais.

ARTIGO 8.º

1 � No casos que a lei não exija outros requisitos, as assembleias
gerais serão convocadas por cartas registadas, dirigidas aos sócios
e expedidas com 20 dias de antecedência, pelo menos.

2 � A assembleia geral decidirá por maioria simples e sem qual-
quer limitação sobre a aplicação dos resultados, nomeadamente para
a criação de fundos de reserva especial.

ARTIGO 9.º

Nos casos de dissolução serão únicos liquidatários os sócios, que
procederão a liquidação e partilha como acordarem e for de direito.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de consti-
tuição e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instala-
ção da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis,
imóveis ou direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assu-
mindo a sociedade todos os actos praticados pela gerência nesse
período, logo que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

13 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Áurea Maria reis
Nobre Pinto. 1000088544

PORTIMÃO

ARTEIMPEC � CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula
n.º 2511/921112; identificação de pessoa colectiva n.º 502874830.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na
pasta respectiva, referente ao ano de 2000.

Está conforme o original.

18 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Jesus
Jorge Conde Muchacho. 1000087549

PRINCESA � IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula
n.º 2913/951227; identificação de pessoa colectiva n.º 503578576.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos das prestações
de contas, referente ao ano de 2001, na pasta respectiva da socie-
dade em epígrafe.

Está conforme o original.

11 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Jesus
Jorge Conde Muchacho. 1000087946

SOCIEDADE TURÍSTICA DA PENINA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula
n.º 1670/630502; identificação de pessoa colectiva n.º 500269270.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos das prestações
de contas, referente ao ano de 2001 na pasta respectiva da socie-
dade em epígrafe.

Está conforme o original.

11 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Jesus
Jorge Conde Muchacho. 1000087943

SÃO BRÁS DE ALPORTEL

TRAZACAR � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS
E MÁQUINAS AGRÍCOLAS, L.DA

Sede: Rua de Boaventura passos, 22, 2.º, direito,
São Brás de Alportel

Conservatória do Registo Comercial de São Brás de Alportel. Ma-
trícula n.º 238; identificação de pessoa colectiva n.º 503200654.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram
depositados na respectiva pasta os documentos referentes à presta-
ção de contas, do ano de 2000.

Está conforme o original.

21 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria
Cristina Vaz Marçal. 1000087599

TAVIRA

AGRISYS � NATUREZA E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 1043/
20020402; identificação de pessoa colectiva n.º 505931990; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20020402.

Certifico que entre Holtelsys � Gestão Hoteleira, L.da, com sede
na Rua de Xabregas, 20, 1.º, sala 2, Beato, Lisboa; e Sayadan
Associates, Inc., com sede em 60 Market Square. P O Box 364,
Belize City, Belize, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual
se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de AGRISYS � Natu-
reza e Turismo, L.da, e tem a sua sede no Vale dos Cavalinhos,
apartado 366, em Tavira.
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2 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do conce-
lho de Tavira ou para concelho limítrofe, bem como poderá criar e
extinguir sucursais, agências, delegações ou outras formas de repre-
sentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto a produção e comercialização
de produtos agrícolas, florícolas, silvícolas, arborícolas e pecuária,
a prestação de serviços hoteleiros, agro-turismo e turismo de habi-
tação.

2 � A sociedade pode participar em outras sociedades de qual-
quer natureza e objecto, bem como associar-se com outras pessoas
jurídicas para nomeadamente, formar agrupamentos complementa-
res de empresas, consórcios e associações em participação.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 10 000 euros e corresponde à soma das
quotas dos sócios, integralmente realizadas a dinheiro: Holtelsys �
Gestão Hoteleira, L.da, com uma quota do valor nominal de
100 euros; e Sayadan Associates, Inc., com uma quota do valor
nominal de 9900 euros.

2 � São permitidas prestações suplementares de capital até ao
limite de 10 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A sociedade será administrada por um ou mais gerentes,
eleitos por períodos de um ano, que serão ou não remunerados,
conforme deliberação dos sócios.

2 � A sociedade vincula-se:
a) Pela intervenção de um gerente;
b) Pela intervenção conjunta de dois procuradores da sociedade

com poderes para o efeito.
3 � Fica desde já nomeada gerente da sociedade a não sócia,

Dora Isabel Águas Silva.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a terceiros é livre, sem dependência do con-
sentimento ou preferência da sociedade, ou dos demais sócios.

ARTIGO 6.º

Os lucros de cada exercício, após deduzida a reserva legal, se-
rão aplicados, conforme o deliberado pelos sócios ao aprovar o
respectivo balanço, podendo ser destinados no todo ou em parte, à
constituição ou reforço de quaisquer reservas ou outras aplicações
de interesse da sociedade; e podem ser distribuídos em proporção
diversa do valor das quotas se por unanimidade os sócios assim o
deliberarem.

ARTIGO 7.º

1 � Para além dos casos de exclusão judicial, pode ainda a so-
ciedade proceder à exclusão de um seu sócios, nos seguintes casos:

a) Quando a quota seja objecto de penhora, arresto ou qualquer
outra forma de apreensão forçada, judicial ou extrajudicial;

b) Quando os titulares forem julgados falidos ou insolventes;
c) Quando ocorrer declaração judicial de ausência ou interdição

do titular;
d) Quando o titular da quota seja destituído da gerência e pro-

posta contra ele, acção para efectivação da sua responsabilidade para
com a sociedade, sendo ele condenado com trânsito em julgado da
sentença;

e) Quando o titular da quota mova um processo contra a socie-
dade e decaia no pedido e em geral, violar os seus compromissos
resultantes deste contrato ou agir de alguma forma contra os inte-
resses da sociedade.

2 � O valor da contrapartida da exclusão é o valor nominal da
quota, excepto na hipótese prevista na alínea c) do número anterior,
caso em que o valor da contrapartida será o valor de liquidação da
quota, calculado de acordo com o critério fixado no artigo 1024.º
do Código Civil.

3 � O pagamento da contrapartida será efectuado na sede social,
em duas prestações sem juros, dentro de seis e doze meses respec-
tivamente, a contar da deliberação de exclusão.

4 � A exclusão de um sócio não inibe a sociedade de exigir a
indemnização dos prejuízos que eventualmente, o mesmo lhe haja
causado pelo facto ou factos que a determinaram, os quais serão
ressarcidos nos termos gerais do direito.

5 � Em caso de exclusão judicial, tem o sócio direito ao valor
nominal da sua quota.

ARTIGO 8.º

1 � Nas situações previstas nas alíneas a) a e) do n.º 1 do arti-
go 7.º, pode a sociedade, em alternativa à exclusão, amortizar a
quota do respectivo sócio.

2 � Em caso de amortização de quotas, incluindo os permitidos
por lei, a quota amortizada figurará no balanço como tal, podendo
os sócios deliberar nos termos legais a correspondente redução do
capital ou aumento do valor das restantes quotas ou ainda, a cria-
ção de uma ou mais quotas para alienação a um ou a alguns dos
sócios, ou a terceiros.

3 � Em vez de amortizar as quotas, pode a sociedade, nas mes-
mas condições e termos, adquiri-las ou fazê-las adquirir por sócio
ou terceiro.

4 � O critério para a determinação do valor da quota amortiza-
da é o fixado supra no n.º 2 do artigo 7.º

ARTIGO 9.º

Para todas as questões que oponham a sociedade aos sócios, seus
herdeiros ou representantes, emergentes ou não deste contrato, é
exclusivamente competente o foro da comarca da sede da socieda-
de, com expressa renúncia a qualquer outro.

Está conforme o original.

11 de Junho de 2002. � O Conservador, José Valeriano
Tolentino Gama. 1000087820

INDIGO ATLANTIC � PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 1044/
20020607; identificação de pessoa colectiva n.º 506117626; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20020607.

Certifico que entre Ronald Andrew Todd Taylor, solteiro, maior,
residente no Sítio da Igreja, Caixa Postal 771-C, Santo Estêvão,
Tavira; e Pamela Anne Fraser MacGregor, solteira, maior, com a
mesma morada, 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, Indigo Atlantic � Promoção
Imobiliária, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Sítio da Igreja, 771-C, da
freguesia de Santo Estêvão, concelho de Tavira.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na promoção imobiliária, com-
pra e venda de imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

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

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
de capital até dez vezes o valor do capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contra-
tos de suprimentos.

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Fica desde já nomeada gerente a sócia Pamela Anne Fraser
MacGregor.

ARTIGO 5.º

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



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 177 � 2 de Agosto de 2002 16 496-(191)

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de consti-
tuição e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instala-
ção da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis,
imóveis ou direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assu-
mindo a sociedade todos os actos praticados pela gerência nesse
período, logo que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

12 de Junho de 2002. � O Conservador, José Valeriano
Tolentino Gama. 1000088070

SANTARÉM
SANTARÉM

JÚLIO PIRES GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 925/
761102; identificação de pessoa colectiva n.º 500609063.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos da prestação de contas
da sociedade, respeitante ao ano de 2001.

Está conforme o original.

31 de Maio de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 1000086615

MANUEL DA SILVA LOURO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula
n.º 1060/780217; identificação de pessoa colectiva n.º 500732329.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos da prestação de contas
da sociedade, respeitante ao ano de 2001.

Está conforme o original.

31 de Maio de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 1000086612

CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE PERNES, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 7/
830722; identificação de pessoa colectiva n.º 500990689; inscri-
ção n.º 11; número e data da apresentação: 8/290101.

Certifico que por escritura de 28 de Dezembro de 2001, lavrada
a fl. 66 do livro de notas n.º 119-C, do Cartório Notarial de
Alcanena, foram alterados parcialmente os estatutos da sociedade
em epígrafe, quanto aos artigos 4.º, 7.º, 8.º, 9.º, 10.º, 13.º, 14.º, 30,
33.º, 34.º, 46.º, 40.º e 41.º; suprimido o n.º 3 do 30.º e a alínea d)
do 33.º, e ainda o 37.º; renumeração dos 38.º, 39.º, 40.º e 41.º, que

passarão a ser os 37.º, 38.º, 39.º e 40.º, que ficaram com a redac-
ção constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 4.º

Adesão à Caixa Central

1 � A Caixa Agrícola adere à Caixa central, e assim participa
no sistema integrado do Crédito Agrícola Mútuo, a que se refere o
Capítulo IV do regime Jurídico do Crédito Agrícola Mútuo, apro-
vado pelo Decreto-Lei n.º 24/91, de 11 de Janeiro, alterado pelo
Decreto-Lei n.º 230/95, de 12 de Setembro, pelo Decreto-Lei
n.º 320/97, de 25 de Novembro, e pelo Decreto-Lei n.º 102/99, de
31 de Março, reconhecendo a competência da Caixa Central e acei-
tando o exercício das funções correspondentes em matéria de orienta-
ção, de fiscalização e de intervenção, nos termos previstos na le-
gislação aplicável e nos estatutos da Caixa Central.

2 � Sem prejuízo das demais condições impostas por lei a Cai-
xa Agrícola só poderá exonerar-se da Caixa Central, desde que
passem três anos contados da sua adesão, mediante denúncia, e a
exoneração só produzirá efeitos no último dia do ano seguinte àque-
le durante o qual tiver sido feita a denúncia e após satisfação inte-
gral das obrigações para com a Caixa Central, no caso de esta de-
cidir declará-las vencidas e exigi-las, satisfazendo integralmente
neste caso, a Caixa Central as suas obrigações para com a Caixa
Agrícola.

3 � A Caixa Agrícola deve ainda, na data em que a exoneração
produzir efeitos, proceder ao reembolso da Caixa Central e/ou Fun-
do de Garantia do Crédito Agrícola Mútuo, do montante correspon-
dente aos benefícios auferidos com os procedimentos de recupera-
ção ou saneamento.

ARTIGO 7.º

Causas de exclusão

1 � A modificação destes estatutos, colocando-os em desconfor-
_midade com o previsto nos artigos anteriores, o não acatamento
grave ou reiterado dos poderes de orientação, de fiscalização ou de
intervenção da Caixa Central ou a não contribuição para o reforço
dos fundos próprios da Caixa Central, nos termos dos n.os 1 e 2 do
artigo anterior, dá à Caixa Central o direito de excluir a Caixa
Agrícola, sem prejuízo de outras causas, legais ou estatutárias, de
exclusão e da aplicação de outras sanções previstas nos estatutos.

2 � Em caso de exclusão, a Caixa Agrícola deve reembolsar, na
data em que a exclusão produzir efeitos, a Caixa Central e/ou o
Fundo de Garantia do Crédito Agrícola Mútuo, do montante cor-
respondente aos benefícios auferidos com os procedimentos de re-
cuperação ou saneamento.

ARTIGO 8.º

Capital social

1 � O capital social da Caixa Agrícola é variável e ilimitado,
no mínimo de 1 496 395 euros e dividido e representado por
299 279 títulos de capital integralmente subscritos e realizados.

2 � (Mantém-se).
a) (Mantém-se);
b) (Mantém-se);
c) (Mantém-se);
d) (Mantém-se).
3 � O valor de subscrição dos títulos de capital emitidos nos

termos das alíneas a) e b) no número anterior é fixado pela direc-
ção, desde que respeitado o mínimo legalmente imposto, não po-
dendo, em qualquer dos casos ser inferior ao valor nominal nem
ultrapassar o valor contabilístico dos títulos.

4 � (Mantém-se).
5 � (Mantém-se).
a) (Mantém-se);
b) (Mantém-se);
c) (Mantém-se);
d) (Mantém-se);
e) (Mantém-se).
6 � A redução da participação do associado e sem prejuízo de

qualquer outro limite de valor superior que vier a ser estabelecido
em assembleia geral, só é permitida até ao valor mínimo que vigo-
rar em cada momento para a subscrição e realização de capital
social a efectuar por cada novo associado, da mesma natureza, que
pretenda associar-se.

7 � O valor do reembolso é fixado anualmente pela assembleia
geral, sob proposta da direcção, não podendo em qualquer caso, ser
superior ao valor contabilístico dos títulos de capital, após exclu-
são das reservas obrigatórias.
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8 � A direcção deve suspender o reembolso:
a) Em todas as situações previstas nas alíneas a) a d) do n.º 5 do

presente artigo, quando o reembolso for susceptível de causar pro-
blemas graves à Caixa Agrícola, podendo o associado, em tais cir-
cunstâncias e em caso de exoneração, retirar o respectivo pedido;

b) Nas situações previstas nas alíneas c) e d) do n.º 5 do presen-
te artigo, quando não se verificar a condição referida na alínea b)
do n.º 1 do artigo 13.º dos presentes estatutos;

c) Nos casos de exclusão de associado da Caixa Agrícola, per-
tencente ao Sistema Integrado do Crédito Agrícola Mútuo, quando
o reembolso implicar o incumprimento ou o agravamento de
incumprimento de quaisquer relações ou limites prudenciais fixa-
dos por lei ou pelo Banco de Portugal àquele Sistema Integrado ou
for susceptível de lhe causar problemas graves.

ARTIGO 9.º

1 � Os títulos de capital são nominativos e no valor de 5 euros
cada um.

2 � (Mantém-se).
3 � (Mantém-se).

ARTIGO 10.º

Requisitos de admissão

1 � (Mantém-se).
a) (Mantém-se);
b) Exerçam como actividade, a transformação, melhoramento,

conservação, embalagem, transporte e comercialização de produtos
agrícolas, silvícolas, pecuários, cinegéticos, piscícolas, aquícolas ou
de indústrias extractivas;

c) Tenham como actividade o fabrico ou comercialização de pro-
dutos directamente aplicáveis na agricultura, silvicultura, pecuária,
caça, pesca, aquicultura, agro-turismo e indústrias extractivas ou a
prestação de serviços directamente relacionados com estas activi-
dades, bem como o artesanato.

2 � (Mantém-se).
3 � (Mantém-se).
4 � (Mantém-se).
5 � A decisão de admissão fica condicionada à imediata subs-

crição e realização de pelo menos, 100 títulos de capital.
6 � As pessoas colectivas devem subscrever e realizar integral-

mente na data de admissão pelo menos, 100 títulos de capital.
7 � (Mantém-se).

ARTIGO 13.º

Exoneração e redução da participação

1 � Até ao dia 31 de Outubro de cada ano, podem os associa-
dos que o desejarem apresentar a sua exoneração, ou solicitar a
redução da sua participação, por carta dirigida à direcção, de acor-
do com as condições:

a) Terem decorrido pelo menos, três anos desde a data da reali-
zação dos títulos de capital;

b) O reembolso não implicar a redução do capital social para
valor inferior ao capital mínimo previsto nos estatutos, nem impli-
car o incumprimento ou o agravamento de incumprimento de quais-
quer relações ou limites prudenciais fixados por lei ou pelo Banco
de Portugal em relação à Caixa Agrícola.

2 � (Mantém-se).
3 � O associado exonerado, bem como o que tenha reduzido a

sua participação, tem direito ao reembolso dos seus títulos de ca-
pital, nos termos do n.º 7 do artigo 8.º dos estatutos, podendo no
entanto, a direcção mandar suspender o reembolso, conforme pre-
visto no n.º 8 do mesmo artigo 8.º

4 � (Mantém-se).

ARTIGO 14.º

Exclusão e outras sanções

1 � (Mantém-se).
2 � (Mantém-se).
3 � (Mantém-se).
4 � (Mantém-se).
5 � (Mantém-se).
6 � (Mantém-se).
7 � O associado excluído terá direito ao reembolso previsto no

n.º 7 do artigo 8.º dos estatutos, a realizar nos termos do n.º 4 do
artigo anterior, podendo a direcção mandar suspender o reembolso,
conforme previsto no n.º 8 do citado artigo 8.º, e reter as importân-
cias que se mostrem necessárias a garantir a indemnização pelos
danos emergentes do facto em que a exclusão se fundamentou.

ARTIGO 30.º

Modo de obrigar, poderes de representação
e delegação de poderes

1 � (Mantém-se).
2 � (Mantém-se).
a) (Mantém-se);
b) (Mantém-se).
3 � Revogado.

ARTIGO 33.º

Reservas

a) (Mantém-se);
b) (Mantém-se);
c) (Mantém-se);
d) Revogado.

ARTIGO 34.º

Distribuição de excedentes

1 � (Mantém-se).
2 � Não podem ser distribuídos resultados pelos associados se

a Caixa Agrícola se encontrar em situação de incumprimento de
rácios e limites prudenciais obrigatórios.

3 � Quando o associado for detentor de títulos de capital em
montante inferior a 500 euros, a parte que lhe couber na operação
de distribuição de resultados, será aplicada no aumento da sua par-
ticipação no capital da Caixa Agrícola até ser atingido aquele mon-
tante.

ARTIGO 36.º

Beneficiários das operações activas

1 � A Caixa Agrícola pratica operações activas com os seus
associados, e desde que autorizada pelo Banco de Portugal, cum-
pridas as regras prudenciais fixadas na lei e observados os limites
que o Banco de Portugal estabelecer, com terceiros não associados.

2 � Ninguém poderá receber crédito da Caixa Agrícola, se para
com ela, se encontrar em mora não justificada.

ARTIGO 37.º

Condições especiais de acesso ao crédito

Revogado.

ARTIGO 37.º

Aprovação das operações de crédito

CAPÍTULO VII
Da auditoria

ARTIGO 38.º

Auditoria

CAPÍTULO VIII
Da dissolução, liquidação e partilha

ARTIGO 39.º

Remissão

À liquidação da Caixa Agrícola aplica-se o regime legalmente
previsto para a liquidação das instituições de crédito em geral,
observado que esteja o disposto no Regime Jurídico do Crédito
Agrícola Mútuo e das Cooperativas de Crédito Agrícola.

ARTIGO 40.º

Destino do património em liquidação

A liquidação do património da Caixa Agrícola poderá efectuar-
-se através da mera transferência da totalidade dos seus activos e
passivos para a Caixa Central, ou por indicação desta, para uma
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo com área de acção no mesmo
Município ou em Município limítrofe ao da Caixa dissolvia, se isso
for autorizado pelo Banco de Portugal a pedido fundamentado da
Comissão Liquidatária.
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O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

5 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 1000086609

TELESCALABIS � TELECOMUNICAÇÕES DE SANTARÉM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula
n.º 2668/930215; identificação de pessoa colectiva n.º 502937386;
inscrição n.º 12; número e data da apresentação: 12/20020707.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi inscrita a
dissolução e o encerramento da liquidação.

Data: 7 de Dezembro de 2001.

Está conforme o original.

4 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 1000086606

CONSTRUÇÕES SOBREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula
n.º 2567/920805; identificação de pessoa colectiva n.º 502816236;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 8/20020707.

Certifico que por acta lavrada em 28 de Dezembro de 2001, foi
aumentado, redenominado o capital e alterado o contrato da socie-
dade em epígrafe, quanto ao artigo 3.º que 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: uma do valor
nominal de 4850 euros do sócio José Carlos Espírito Santo Perei-
ra; e uma do valor nominal de 150 euros do sócio Carlos Manuel
dos Santos Pereira.

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

Está conforme o original.

4 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 1000086605

VIGOTELHA � COMÉRCIO DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula
n.º 3315/970617; identificação de pessoa colectiva n.º 503912972;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 7/20020207.

Certifico que por acta lavrada em 27 de Dezembro de 2001, foi
aumentado, redenominado o capital e alterado o contrato da socie-
dade em epígrafe, quanto ao artigo 3.º que 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: uma do valor
nominal de 3750 euros do sócio José Carlos Espírito Santo Perei-
ra; e uma do valor nominal de 1250 euros da sócia Filipa Isabel dos
Santos Pereira.

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

Está conforme o original.

4 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 1000086602

TRIÂNGULO DO MAR � PRODUÇÕES ARTÍSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula
n.º 3541/981113; identificação de pessoa colectiva
n.º 502469056; inscrição n.º 3; número e data da apresenta-
ção: 4/20020128.

Certifico que por acta lavrada em 27 de Dezembro de 2001, foi
aumentado, redenominado o capital e alterado o contrato da socie-
dade em epígrafe, quanto ao artigo 4.º que 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, uma de cada um dos sócios, Carlos Eduardo Teixeira
Mendes e esposa, Maria Helena de Carvalho Torres Corado Teixeira
Mendes.

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

Está conforme o original.

4 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 1000086600

ITALCENTRO � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula
n.º 3712/991011; identificação de pessoa colectiva n.º 504545671;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 7/20020403.

Certifico que por escritura de 21 de Março de 2002, lavrada a
fl. 21 do livro de notas n.º 145-D, do 22.º Cartório Notarial de Lis-
boa, foi aumentado, redenominado o capital e alterado o contrato
da sociedade em epígrafe, quanto ao artigo 4.º que ficou com a
redacção seguinte:

ARTIGO 4.º

1 � O capital é de 1 250 000 euros.
2 � O capital divide-se em 250 000 acções com o valor nomi-

nal de 5 euros cada uma.

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

Está conforme o original.

4 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 1000086598

POLPAGRA � SOCIEDADE AGRO-INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 923/
761026; identificação de pessoa colectiva n.º 500618380; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 2/20020130.

Certifico que por escritura de 26 de Dezembro de 2001, lavrada
a fl. 24 do livro de notas n.º 158-F, do 1.º Cartório Notarial de
Santarém, foi aumentado, redenominado o capital e alterado o con-
trato da sociedade em epígrafe, quanto ao artigo 4.º que ficou com
a redacção seguinte:

ARTIGO 4.º

O capital social inteiramente realizado em dinheiro e noutros
valores do activo constantes da escrita, é de 500 000 euros e divi-
dido em duas quotas iguais de 250 000 euros, uma de cada um dos
sócios, Fernando Henriques Franco, e Luísa do Nascimento
Lameiras Franco.

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

Está conforme o original.

4 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 1000086596
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SURGIMED � CENTRO MÉDICO CIRÚRGICO
DE SANTARÉM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula
n.º 1903/880204; identificação de pessoa colectiva n.º 501929410.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos da prestação de contas
da sociedade, respeitante ao ano de 2001.

Está conforme o original.

3 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 1000086591

TRANSMOÇO, TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula
n.º 3532/981102; identificação de pessoa colectiva n.º 504277456.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos da prestação de contas
da sociedade, respeitante ao ano de 2001.

Está conforme o original.

3 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 1000086589

CARMÓVEL � CARROÇARIAS E CAIXAS DE FRIO
DE SANTARÉM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 247/
480319; identificação de pessoa colectiva n.º 500056013.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos da prestação de contas
da sociedade, respeitante ao ano de 2001.

Está conforme o original.

3 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 1000086588

CENTRO DE CONDUÇÃO AVANÇADA
DESENVOLVIMENTO DE APTIDÕES PARA A CONDUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula
n.º 1233/800313; identificação de pessoa colectiva n.º 500973121.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos da prestação de contas
da sociedade, respeitante ao ano de 2001.

Está conforme o original.

3 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 1000086586

MEGAL � MECÂNICA GERAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 317/
551124; identificação de pessoa colectiva n.º 500189510.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos da prestação de contas
da sociedade, respeitante ao ano de 2001.

Está conforme o original.

3 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 1000086585

PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 274/
510609; identificação de pessoa colectiva n.º 500506868.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos da prestação de contas
da sociedade, respeitante ao ano de 2001.

Está conforme o original.

3 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 1000086581

RODRIGO RAPOSO FERNANDES � MEDICINA DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula
n.º 3678/990722; identificação de pessoa colectiva n.º 502894032.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos da prestação de contas
da sociedade, respeitante ao ano de 2001.

Está conforme o original.

3 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 1000086579

RIBATINTAS � DISTRIBUIÇÃO DE TINTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula
n.º 3035/950811; identificação de pessoa colectiva n.º 503475823;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 178/20011228.

Certifico que por acta lavrada em 30 de Dezembro de 2001, foi
aumentado, redenominado o capital e alterado o contrato da socie-
dade em epígrafe, quanto ao artigo 3.º que ficou com a redacção
seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros e corresponde à soma de três quotas, sendo uma do
montante de 2550 euros do sócio Manuel Tomé Pacheco Correia;
uma do montante de 1450 euros do sócio Manuel Feitor Nogueira;
e uma do montante de 1000 euros do sócio Alípio José da Cunha
Romão.

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

Está conforme o original.

28 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 1000086578

RES PUBLICA � LIVRARIA, FONOTECA E CAFETARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula
n.º 3468/980507; identificação de pessoa colectiva n.º 501887334;
inscrição n.º 12; número e data da apresentação: 154/20011228.

Certifico que por escritura de 20 de Dezembro de 2001, lavrada
a fl. 57 do livro de notas n.º 103-F, do 2.º Cartório Notarial de
Santarém, foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe, quan-
to aos artigos 3.º, 5.º e 6.º que ficaram com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
60 000 euros e corresponde à soma das seis seguintes quotas: uma
de 18 000 euros da sociedade, Tejo � Estudos e Projectos, L.da;
uma de 15 000 euros da sócia Maria do Nascimento Janeiro Serra-
do; uma de 4500 euros do sócio Luís Filipe Fragoso Carvalho de
Almeida; uma de 15 000 euros da sócia Rita Zuniga Ferreira da
Cruz; uma de 6900 euros da sócia Isabel Maria Seriz Monteiro
Araújo; e uma de 600 euros do sócio José Luís Marques Ferreira
da Cruz.

ARTIGO 5.º

1 � A sociedade poderá exigir dos sócios, prestações suplemen-
tares de capital de que esta carecer para o desenvolvimento da sua
actividade até ao quíntuplo do capital social.
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ARTIGO 6.º

1 � A gerência será exercida por dois gerentes a designar em
assembleia geral.

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

Está conforme o original.

28 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 1000086575

SERRALHARIA NOVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula
n.º 1876/871019; identificação de pessoa colectiva n.º 501887334;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 9/20020125.

Certifico que por escritura de 18 de Dezembro de 2001, lavrada
a fl. 15 do livro de notas n.º 103-F, do 2.º Cartório Notarial de
Santarém, foi aumentado, redenominado o capital e alterado o con-
trato da sociedade em epígrafe, quanto ao artigo 3.º que ficou com
a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
51 000 euros e correspondente à soma de três quotas iguais de
17 000 euros, uma do sócio José Maria Melício do Rosário Brizida,
outra do sócio António Alberto Branco Lopes Moço, e outra per-
tença em comum  sem determinação de parte ou direito dos sócios,
Manuel Faustino Simões, Sandra Maria Lucas Faustino Simões,
Luís Miguel Lucas Faustino Simões, e Cláudia Sofia Lucas Faustino
Simões.

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

Está conforme o original.

28 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 1000086572

FRAZÃO � MÁRMORES E ROCHAS DE ALCANEDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula
n.º 2924/941115; identificação de pessoa colectiva n.º 503310867;
inscrição n.º 5; números e data das apresentações: 9 e 10/
20020124.

Certifico que por escritura de 21 de Dezembro de 2001, lavrada
a fl. 94 do livro de notas n.º 116-F, do 1.º Cartório Notarial de Rio
Maior, foi aumentado, redenominado o capital e alterado o contra-
to da sociedade em epígrafe, quanto ao artigo 3.º e aditado o arti-
go 8.º que ficaram com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado é de 500 000 euros e re-
presentado pelas seguintes quotas: uma de 100 000 euros pertencen-
te ao sócio Abel Daniel Dias Frazão; uma de 100 000 euros perten-
cente ao sócio Joaquim Miguel Dias do Rosário Frazão; uma de
100 000 euros pertencente ao sócio António Alberto Dias Frazão; uma
de 100 000 euros pertencente à sócia Maria Trindade Dias Frazão
Coutinho; e uma de 100 000 euros pertencente à sócia Sofia Alexan-
dra Dias Frazão.

ARTIGO 8.º

§ único. Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de
que esta careça e igualmente poderão ser feitas à Caixa Social, pres-
tações suplementares de capital até ao montante de 500 000 euros,
desde que aprovados e deliberados em assembleia geral e na propor-
ção das respectivas quotas.

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

Está conforme o original.

28 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 1000086570

DRINK IN � COMPANHIA DE INDÚSTRIA DE BEBIDAS
E ALIMENTAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula
n.º 3744/991230; identificação de pessoa colectiva n.º 504723618;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 4; números e
data das apresentações: 17 e 18/20020225.

Certifico que por acta lavrada em 11 de Janeiro de 2002, renun-
ciou do lugar de administrador, Artur Meira de Sousa Simes, ten-
do sido nomeado para o mesmo cargo, por cooptação, Carlos Ma-
nuel Lavrador de Jesus Carreiras.

Está conforme o original.

28 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 1000086568

ALFREDO NEVES � ARQUITECTURA E DESIGN, E. I. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula
n.º 4239/20020304; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 5/20020314.

Certifico que por escritura de 9 de Novembro de 2001, lavrada
a fl. 104 do livro de notas n.º 557-D, do Cartório Notarial de
Almeirim, foi transformada em sociedade unipessoal, que ficou com
a redacção seguinte:

1.º

A sociedade adopta o tipo de sociedade comercial, sociedade
unipessoal por quotas, que usa a firma, SISVIL � Arquitectura e
Engenharia, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na freguesia de São
Nicolau, concelho de Santarém, Praceta do Dr. Francisco Pereira
Viegas, 6, 3.º, e durará por tempo indeterminado.

§ único. A sede da sociedade poderá ser deslocada dentro do
mesmo concelho por mera decisão do sócio.

2.º

O seu objecto consiste na prestação de serviços de arquitectura,
engenharia, design, urbanismo, estudos e projectos de segurança e
ruído em estabelecimentos comerciais e industriais. Peritagens e
avaliações técnicas, formação, consultoria e auditoria, construção
civil e obras públicas, compra e venda de bens imóveis e revenda
dos adquiridos para esse fim, comércio e representação de equipa-
mentos e materiais de construção, jardim, desporto e lazer, comér-
cio de revestimentos, artigos de decoração e mobiliário. Importação
e exportação.

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, correspon-
dente a uma única quota desse mesmo valor, pertencendo ao sócio
Alfredo de Sousa Neves, é de 30 000 euros (6 014 460$).

4.º

Pode ser deliberada e aprovada a exigibilidade de prestações
suplementares de capital até ao dobro do capital social.

5.º

1 � A sociedade é administrada por um ou mais gerentes, es-
tranhos ou não à sociedade, os quais serão designados pelo sócio
Alfredo de Sousa Neves, que lhes fixará a remuneração e decidirá
se o cargo fica ou não pendente de prestação de caução.

2 � A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo e
fora dele, activa e passivamente, desde já nomeadas, serão exercidas
por Alfredo de Sousa Neves.

3 � A sociedade fica validamente obrigada nos respectivos ac-
tos e contratos com a assinatura de um gerente.

4 � Em caso algum os gerentes ou seus mandatários poderão
obrigar a sociedade em actos e contratos estranhos aos negócios
sociais, designadamente em letras de favor, fianças ou abonações.

6.º

Fica desde já autorizado o sócio único a celebrar negócios jurí-
dicos com a sociedade unipessoal por quotas, SISVIL � Arquitec-
tura e Engenharia, Unipessoal, L.da, desde que tais negócios sirvam
à prossecução do objecto social.
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7.º

A sociedade poderá adquirir participações como sócia de respon-
sabilidade limitada em sociedades com objecto igual ou diferente
do seu, em parcerias público-privadas, em sociedades reguladas por
leis especiais, em agrupamentos especiais e em agrupamentos com-
plementares de empresas.

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

Está conforme o original.

28 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 1000086646

SOREPA � SOCIEDADE REGIONAL DE PRODUTOS
ALIMENTARES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula
n.º 2698/930416; identificação de pessoa colectiva n.º 502977825;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 9/20020102.

Certifico que por acta lavrada em 21 de Setembro de 2001, foi
aumentado, redenominado o capital e alterado o contrato da socie-
dade em epígrafe, quanto ao artigo 4.º que ficou com a redacção
seguinte:

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e nos diver-
sos valores da escrita é de 50 000 euros e encontra-se representa-
do por 10 000 acções com o valor nominal de 5 euros cada uma.

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

Está conforme o original.

28 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 1000086645

ANÍBAL PEREIRA DE CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula
n.º 2000/890202; identificação de pessoa colectiva n.º 502101350;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 38/20011227.

Certifico que foi efectuado o registo de projecto de fusão, por
incorporação.

Sociedade incorporante: Aníbal Carvalho & Filhos, S. A, com
sede na Rua Cidade de Santarém, 5, rés-do-chão, Vale de Santarém,
Santarém.

Está conforme o original.

28 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 1000086643

ANÍBAL CARVALHO & FILHOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula
n.º 1990/881228; identificação de pessoa colectiva n.º 502081775;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 39/20011227.

Certifico que foi efectuado o registo de projecto de fusão, por
incorporação.

Sociedade incorporada: Aníbal Pereira de Carvalho, L.da, com
sede na Rua Cidade de Santarém, 5, rés-do-chão, Vale de Santarém,
Santarém.

Está conforme o original.

24 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 1000086640

MOAGEM MELÍCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula
n.º 1014/980724; identificação de pessoa colectiva n.º 500681570;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 9/20011116.

Certifico que por acta lavrada em 25 de Outubro de 1002, foi
aumentado, redenominado o capital e alterado o contrato da socie-
dade em epígrafe, quanto ao artigo 3.º que ficou com a redacção
seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e outros bens
constantes da escrita, é de 5000 euros e corresponde à soma de duas
quotas iguais de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos só-
cios, José Varanda Melício, e Francelina Varanda Mineiro.

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

Está conforme o original.

24 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 1000086639

NUNO & MILITÃO � COMÉRCIO DE ARTIGOS
DE PASTELARIA E AFINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula
n.º 3010/950531; identificação de pessoa colectiva n.º 503429120;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1, inscrição n.º 5 e inscrição
n.º 6; números e data das apresentações: 5, 6 e 7/20020124.

Certifico que por escritura de 26 de Dezembro de 2001, lavrada
a fl. 16 do livro de notas n.º 158-F, do 1.º Cartório Notarial de
Santarém, renunciou á gerência, Lúcia Cristina de Almeida Militão,
tendo sido nomeado para o mesmo cargo, Gumercindo de Jesus
Militão,  e foi aumentado, redenominado o capital e alterado o
contrato da sociedade em epígrafe, quanto ao artigo 6.º que ficou
com a redacção seguinte:

ARTIGO 6.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, que corresponde à soma de duas quotas iguais de
2500 euros cada, e pertencentes uma a cada um dos sócios, Nuno
Gumercindo Almeida Militão, e Gumercindo de Jesus Militão.

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

Está conforme o original.

24 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 1000086637

DIÁRIO RIBATEJANO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula
n.º 4242/20020306; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 3/20020306.

Certifico que por escritura de 22 de Outubro de 2001, lavrada a
fl. 22 do livro de notas n.º 114-C, no Cartório Notarial de Alcanena,
entre Joaquim António Antunes Emídio, e Maria de Fátima Fran-
co Salgado Emídio, casados entre si, sob o regime da comunhão
de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma, Diário Ribatejano, L.da, e tem a sua
sede na cidade de Santarém, no Beco dos Agulheiros, 11, 2.º, fre-
guesia de Santarém (São Salvador), concelho de Santarém.

§ único. A sociedade poderá, mediante simples deliberação da
gerência, deslocar a sede dentro do mesmo concelho ou para outro
concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a edição de jornais, artes gráficas,
serviços de publicidade e marketing, acessoria de imprensa e orga-
nização de eventos.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro
é de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais no
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valor nominal de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos só-
cios, Joaquim António Antunes Emídio, e Maria de Fátima Franco
Salgado Emídio.

ARTIGO 4.º

A administração e a representação da sociedade, com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral, perten-
cem aos gerentes, sócios ou não sócios, nomeados em assembleia
geral, ficando desde já nomeados gerentes, ambos os sócios.

§ 1.º Para obrigar validamente a sociedade é necessária e sufi-
ciente a assinatura de um gerente.

§ 2.º Os gerentes não poderão obrigar a sociedade em actos e
contratos estranhos aos negócios sociais, designadamente em abona-
ções, letras de favor, fianças e outras responsabilidades semelhantes.

ARTIGO 5.º

A cessão total ou parcial de quotas a estranhos fica sujeita ao
direito de preferência da sociedade em primeiro lugar, e dos sócios
não cedentes em segundo lugar.

Está conforme o original.

22 de Maio de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 1000086635

ROQUES � COMÉRCIO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 689/
711012; identificação de pessoa colectiva n.º 500235775; inscri-
ção n.º 16; número e data da apresentação: 3/20020118.

Certifico que por escritura de 11 de Dezembro de 2001, lavrada
a fl. 78 do livro de notas n.º 155-F, do 1.º Cartório Notarial de
Santarém, foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe, quan-
to ao artigo 3.º que ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e nos demais
bens do activo social é de 450 000 000$ e corresponde à soma das
seguintes quotas: uma de 234 268 750$, pertencente ao sócio José
Manuel Ferreira Roque Dias; uma de 74 473 000$, pertencente ao
sócio José Alberto Lopes Roque Dias; uma de 74 473 000$, per-
tencente ao sócio João Fernando Lopes Roque Dias; uma de
42 602 500$, pertencente ao sócio Jorge Manuel Torgal Dias
Garcia; uma de 14 010 750$, pertencente ao sócio José Torgal
Roque Dias; e uma de 10 172 000$, pertencente à sócia Maria
Fernanda Torgal Dias Garcia.

§ único. A sociedade fica autorizada a adquirir participações em
sociedades de responsabilidade limitada com objecto social igual ou
diferente daquele que esteja exercendo e quer estejam ou não, su-
jeitas a regulamentação especial.

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

Está conforme o original.

22 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 1000086633

RODGÁS � COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula
n.º 3040/950824; identificação de pessoa colectiva n.º 503475882.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos da prestação de contas
da sociedade, respeitante ao ano de 2001.

Está conforme o original.

23 de Maio de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 1000086631

IMOCONSTRA � CONSTRUÇÃO CIVIL E COMPRA E VENDA
DE BENS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula
n.º 3474/980526; identificação de pessoa colectiva n.º 504182331.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos da prestação de contas
da sociedade, respeitante ao ano de 2001.

Está conforme o original.

23 de Maio de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 1000086629

PAIS & CARTAXO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 901/
760624; identificação de pessoa colectiva n.º 500616973.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos da prestação de contas
da sociedade, respeitante ao ano de 2001.

Está conforme o original.

23 de Maio de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 1000086625

RR � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS
E AGRÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula
n.º 2771/931015; identificação de pessoa colectiva n.º 503085758;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 7/20020109.

Certifico que por acta lavrada em 11 de Dezembro de 2001, foi
aumentado, redenominado o capital e alterado o contrato da socie-
dade em epígrafe, quanto ao artigo 3.º que ficou com a redacção
seguinte:

ARTIGO 3.º

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

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

Está conforme o original.

 23 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 1000086622

JOSÉ LUÍS COLAÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula
n.º 1250/800505; identificação de pessoa colectiva n.º 500993513.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos da prestação de contas
da sociedade, respeitante ao ano de 2001.

Está conforme o original.

23 de Maio de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 1000086620

GOUVEIA & MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 963/
770302; identificação de pessoa colectiva n.º 500645868.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos da prestação de contas
da sociedade, respeitante ao ano de 2001.

Está conforme o original.

23 de Maio de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 1000086617
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COR-TEJO � DISTRIBUIDORA DE TINTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 404/
610824; identificação de pessoa colectiva n.º 500336784.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos da prestação de contas
da sociedade, respeitante ao ano de 2001.

Está conforme o original.

23 de Maio de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 1000086614

MINIMERCADO CENTRAL DO VALE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula
n.º 4243/20020308; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 8/20020308.

Certifico que por escritura de 11 de Fevereiro de 2002, lavrada
a fl. 117 do livro de notas n.º 106-F, no 2.º Cartório Notarial de
Santarém, entre Maria de Lurdes Dias Martins Pereira Sá, casada
com Alfredo Manuel Pereira da Silva Sá, sob o regime da comu-
nhão de adquiridos; João Pedro Martins Sá, solteiro, maior; e Fran-
cisco Manuel Serranho Sacramento, casado com Maria Fernanda
Moreira Vieira Sacramento, sob o regime da comunhão de adqui-
ridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma, Minimercado Central do Vale, L.da,
e tem a sua sede social no Largo de Almeida Garrett, 17, fregue-
sia de Vale de Santarém, concelho de Santarém.

§ único. Por simples deliberação da gerência a sua sede poderá
ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelhos limítrofes.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio a retalho de mercearias,
charcutaria, frutas e legumes, rações, carnes frescas e congeladas,
louças, roupas, retrosaria, gás, jornais, revistas e artigos de pape-
laria.

ARTIGO 3.º

O capital social inteiramente realizado em dinheiro é de
5000 euros e corresponde à soma de uma quota de 2500 euros da
sócia Maria de Lurdes Dias Martins Pereira Sá; uma quota de
2000 euros do sócio João Pedro Martins Sá; e uma quota de
500 euros do sócio Francisco Manuel Serranho Sacramento.

§ 1.º Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares
de capital até ao décuplo do capital social.

§ 2.º os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que
ela carecer, nos termos e condições a estabelecer em assembleia
geral.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a pertencer aos sócios, Maria
de Lurdes Dias Martins Pereira Sá, e João Pedro Martins Sá, que
desde já são nomeados gerentes.

§ 1.º A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos,
sejam de que natureza forem, com a assinatura de um só gerente.

§ 2.º Em ampliação à sua esfera normal de competência, a ge-
rência poderá comprar ou vender quaisquer bens móveis ou imó-
veis, celebrar contratos de locação, contrair empréstimos, até ao
valor que bem entenderem e dar de garantia esses bens, hipotecar,
permutar, tomar ou dar de arrendamento quaisquer prédios e dar de
trespasse quaisquer estabelecimentos comerciais, pelos prazos e
condições que entenderem.

§ 3.º Adquirir viaturas automóveis, podendo assinar os compe-
tentes contratos de leasing.

§ 4.º Confessar, desistir ou transigir em qualquer pleito, em juízo
ou em árbitros.

§ 5.º É vedado aos gerentes obrigarem a sociedade em avales,
fianças, letras de favor ou outros actos e contratos estranhos ao
objecto social.

ARTIGO 5.º

É livre a cessão de quotas entre os sócios, considerando-se au-
torizada a sua divisão para o efeito; a cessão a estranhos carece do

consentimento expresso da sociedade em primeiro lugar, e dos só-
cios não cedentes em seguida, que terão o direito de preferência,
pela ordem indicada.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota, sempre que:
a) A quota seja arrolada, arrestada, penhorada ou incluída em

massa falida ou insolvente;
b) A quota seja cedida sem o consentimento da sociedade, fora

dos casos previstos no n.º 2 do artigo 228.º do Código das Socie-
dades Comerciais.

Está conforme o original.

23 de Maio de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 1000086613

LAVANDARIA ATRACTIVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula
n.º 3023/950724; identificação de pessoa colectiva n.º 503464198;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 25/20020103.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi inscrita a
dissolução e o encerramento da liquidação.

Data: 12 de Dezembro de 2001.

Está conforme o original.

22 de Maio de 2001. � A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 1000086610

J. J. DIONÍSIO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula
n.º 2583/920918; identificação de pessoa colectiva n.º 502837209;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 9/20020118.

Certifico que por acta lavrada em 26 de Dezembro de 2001, foi
aumentado, redenominado o capital e alterado o contrato da socie-
dade em epígrafe, quanto ao artigo 3.º que ficou com a redacção
seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros e corresponde à soma de quatro quotas: uma de
1500 euros pertencente ao sócio José João Dionísio; uma de
1500 euros pertencente à sócia Cremilde da Purificação Dionísio;
uma de 1000 euros pertencente ao sócio Renato Gabriel da Purifi-
cação Dionísio; e outra de 1000 euros pertencente ao sócio Filipe
Manuel da Purificação Dionísio.

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

Está conforme o original.

21 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 1000086608

PERMUTAUTTO � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS
E CAMIÕES DE SANTARÉM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula
n.º 2512/920416; identificação de pessoa colectiva n.º 503224162;
inscrição n.º 15; número e data da apresentação: 7/20020118.

Certifico que por acta lavrada em 2 de Outubro de 2001, foi
nomeado o revisor oficial de contas para o mandato de 2001-2003,
de António de Sousa Ferreira.

Está conforme o original.

22 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 1000086607
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ANGAFIL � ELECTRICIDADE E FERRAGENS
DE ANTÓNIO GAIÃO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula
n.º 2877/940608; identificação de pessoa colectiva n.º 503224162;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 2/20020117.

Certifico que por acta lavrada em 10 de Outubro de 2001, foi
aumentado, redenominado o capital, e alterado o contrato da so-
ciedade em epígrafe, quanto ao artigo 3.º que ficou com a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros integralmente realizado e
corresponde à soma de quatro quotas iguais de 1250 euros, uma de
cada um dos sócios.

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

Está conforme o original.

21 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 1000086604

INÊS & NATÁLIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula
n.º 1405/811111; identificação de pessoa colectiva n.º 501219056;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1, inscrição n.º 7, inscrição
n.º 9 e inscrição n.º 10; números e data das apresentações: 160,
161, 163 e 164/20011228.

Certifico que por escritura de 7 de Novembro de 2001, lavrada
a fl. 91 v.o, do livro de notas n.º 209-A, do 2.º Cartório Notarial de
Santarém, renunciou à gerência, António da Silva Inês, tendo sido
nomeados para o mesmo cargo, Jorge Paulo Martins de Assunção,
e Ana Cristina Mateus da Graça Silva; e foi autorizada a
inalterabilidade da firma.

Nome a manter: ��Inês��.
Autorizante: António da Silva Inês, e foi alterado o contrato da

sociedade em epígrafe, quanto aos artigos 3.º, 4.º, 6.º e 7.º e elimi-
nado o 9.º, que ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
33 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 16 500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos
sócios, Jorge Paulo Martins de Assunção, e Ana Cristina Mateus
da Graça Silva.

ARTIGO 4.º

A gerência e a administração da sociedade, em juízo e fora dele,
ficam a cargo dos sócios, Ana Cristina Mateus da Graça Silva, e
Jorge Paulo Martins de Assunção, com dispensa de caução e remu-
neradas ou não, conforme for deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá em qualquer momento, adquirir ou deter li-
vremente participações no capital social de outras sociedades, com
objecto social igual ou diferente do seu, ou regulamentadas por leis
especiais ou participar directamente na sua constituição.

ARTIGO 7.º

A cessão de quotas total ou parcial, é livre entre os sócios, mas
a favor de estranhos, carece do prévio consentimento da socieda-
de, à qual fica reservado o direito de preferência em primeiro lu-
gar, e seguidamente aos sócios.

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

Está conforme o original.

29 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 1000086603

TAICAR � COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula
n.º 1654/840825; identificação de pessoa colectiva n.º 501457151.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos da prestação de contas
da sociedade, respeitante ao ano de 2001.

Está conforme o original.

31 de Maio de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 1000086669

MARIA DE FÁTIMA CORREIA CONSCIÊNCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula
n.º 3563/981222; identificação de pessoa colectiva n.º 504459813.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos da prestação de contas
da sociedade, respeitante ao ano de 2001.

Está conforme o original.

31 de Maio de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 1000086667

NUNES & VEIGA � COMÉRCIO DE CARNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula
n.º 3142/960522; identificação de pessoa colectiva n.º 503655848.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos da prestação de contas
da sociedade, respeitante ao ano de 2001.

Está conforme o original.

31 de Maio de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 1000086665

LITOVALE � ARTES GRÁFICAS DE GERMANO,
CARIAS & LAVAREDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula
n.º 1872/870911; identificação de pessoa colectiva n.º 501875530.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos da prestação de contas
da sociedade, respeitante ao ano de 2001.

Está conforme o original.

31 de Maio de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 1000086663

CLÍNICA DE CARDIOLOGIA DE MARGARIDA LEAL,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 4114/
20010802; identificação de pessoa colectiva n.º 505656833; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 11/20020125.

Certifico que por escritura de 26 de Dezembro de 2001, lavrada
a fl. 124 do livro de notas n.º 103-F, do 2.º Cartório Notarial de
Santarém, foi aumentado o capital, e transformada em sociedade por
quotas:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma, Clínica Médica Margarida
Leal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Santarém, na Avenida 25 de
Abril, lote 2, escritório B, freguesia de São Nicolau, concelho de
Santarém.

3 � Por simples deliberação da gerência a sede social poderá ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de cuidados de saúde.
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ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5100 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma de
5000 euros da sócia Margarida Maria Santos Leal; e uma de
100 euros do sócio Jaime Cassiano Rovira da Silva.

§ único. Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementa-
res de capital na proporção das suas quotas e até ao décuplo do
capital social e poderão ser feitos à Caixa Social, suprimentos nos
termos e condições a estabelecer em assembleia geral.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade remunerada ou não, será eleita em
assembleia geral, sendo já gerente nomeada, a sócia Margarida
Maria Santos Leal.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e con-
tratos, sejam de que natureza forem, é necessária a assinatura de
um só gerente.

ARTIGO 5.º

Na cessão de quotas a estranhos à sociedade, esta em primeiro
lugar, e de seguida os sócios não cedentes, terão o direito de pre-
ferência.

ARTIGO 6.º

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

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

Está conforme o original.

31 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 1000086661

ANTÓNIO MANUEL ROSÁRIO CAETANO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula
n.º 3560/981217; identificação de pessoa colectiva n.º 504454200.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos da prestação de contas
da sociedade, respeitante ao ano de 2001.

Está conforme o original.

31 de Maio de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 1000086659

AGRIFÉRTIL � FERTILIZANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula
n.º 1211/791206; identificação de pessoa colectiva n.º 500925704;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 1/20020125.

Certifico que por escritura de 26 de Dezembro de 2001, lavrada
a fl. 21 do livro de notas n.º 158-F, do 1.º Cartório Notarial de
Santarém, foi aumentado, redenominado o capital, e alterado o
contrato da sociedade em epígrafe, quanto ao artigo 4.º que ficou
com a redacção seguinte:

ARTIGO 4.º

O capital social inteiramente realizado em dinheiro e noutros
valores do activo constantes da escrita, é de 200 000 euros e divi-
dido em duas quotas iguais de 100 000 euros, uma de cada um dos
sócios, Fernando Henriques Franco, e Luísa do Nascimento
Lameiras Franco.

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

Está conforme o original.

31 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 1000086657

SCALMAQUE � SOCIEDADE SCALABITANA
DE REPRESENTAÇÕES E EQUIPAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula
n.º 1135/781121; identificação de pessoa colectiva n.º 500810036.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos da prestação de contas
da sociedade, respeitante ao ano de 2001.

Está conforme o original.

3 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 1000086655

TOMÉ & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula
n.º 1263/800625; identificação de pessoa colectiva n.º 501048685.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos da prestação de contas
da sociedade, respeitante ao ano de 2001.

Está conforme o original.

3 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 1000086654

AGÊNCIA CENTRAL DE SANTARÉM DE VIAGENS
E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 480/
650330; identificação de pessoa colectiva n.º 500530173.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos da prestação de contas
da sociedade, respeitante ao ano de 2001.

Está conforme o original.

3 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 1000086653

XIAOBO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula
n.º 2934/941130; identificação de pessoa colectiva n.º 503310808;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 6/20020110.

Certifico que por acta lavrada em 23 de Novembro de 2001, foi
aumentado, redenominado o capital, e alterado o contrato da so-
ciedade em epígrafe, quanto ao artigo 4.º que ficou com a redac-
ção seguinte:

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e noutros
valores do activo constantes do activo social, é de 5000 euros e
dividido em duas quotas iguais, uma de cada um dos sócios, Xiaobo
Huang, com uma quota de 2500 euros; e Shi Qiu Ping, com uma
quota de 2500 euros.

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

Está conforme o original.

20 de maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 1000086601

MANUEL MAGALHÃES CASTELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula
n.º 1373/820805; identificação de pessoa colectiva n.º 501185569;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 11; números e
data das apresentações: 2 e 4/20020104.
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Certifico que por escritura de 4 de Outubro de 2001, lavrada
a fl. 68 do livro de notas n.º 95-F, do 2.º Cartório Notarial de
Santarém, renunciou à gerência, Telmo Silvério Teixeira Perei-
ra, e foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe, quanto aos
artigos 3.º e 4.º, e aditado o 8.º, que ficaram com a redacção se-
guinte:

ARTIGO 3.º

O capital social inteiramente realizado em dinheiro é de
5000 euros e dividido em duas quotas: uma quota de 4000 euros
pertencente ao sócio Arnaldo Nunes Barbosa; e uma quota de
1000 euros pertencente à sócia Maria da Conceição Filipe da Cos-
ta Barbosa.

ARTIGO 4.º

A gerência dispensada de caução, com ou sem remuneração,
conforme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo de to-
dos os sócios, que desde já são nomeados gerentes, sendo suficiente
a assinatura de qualquer um dos gerentes, para obrigar validamente
a sociedade.

ARTIGO 8.º

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, se ela disso
carecer e podem ser-lhes exigidas prestações suplementares até ao
quadruplo do capital social.

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

Está conforme o original.

21 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 1000086597

ARTES GRÁFICAS DO TOUCO � IMPRESSÃO E EDIÇÃO
DE TRABALHOS COMERCIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula
n.º 3495/980723; identificação de pessoa colectiva
n.º 504247638; inscrição n.º 4; número e data da apresenta-
ção: 11/20020117.

Certifico que por acta lavrada em 25 de Setembro de 2001, foi
aumentado, redenominado o capital, e alterado o contrato da so-
ciedade em epígrafe, quanto ao artigo 3.º que ficou com a redac-
ção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas: uma de
2000 euros de que é titular o sócio Manuel Esteves da Silva; uma
de 1500 euros de que é titular o sócio Gonçalo Manuel Moreira da
Silva; e outra de 1500 euros de que é titular a sócia Joana Tiago
Moreira da Silva.

1 � Mediante deliberação unânime, tomada em assembleia ge-
ral, a sociedade poderá exigir aos sócios, prestações suplementares
de capital, até ao limite global de 6 000 000$.

2 � Depende de deliberação de sócios a celebração de supri-
mentos.

3 � O vencimento ou não de juros nos suprimentos, será deli-
berado em assembleia geral.

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

Está conforme o original.

21 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 1000086594

SARDOAL

CELEIRO DO CONVENTO � SOCIEDADE INDUSTRIAL
DE CONSERVAS DE FRUTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Sardoal. Matrícula n.º 106/
960822;  data da apresentação: 20020612.

Certifico em relação à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

12 de Junho de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível).
1000086384

SOCOSAR � SOCIEDADE COMERCIAL
DE ÓPTICA DO SARDOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Sardoal. Matrícula n.º 107/
960826; data da apresentação: 20020612.

Certifico em relação à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

12 de Junho de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível).
1000086401

SOCIEDADE AGRO-ALIMENTAR DA MASCATA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Sardoal. Matrícula n.º 89/
950608; data da apresentação: 20020612.

Certifico em relação à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

12 de Junho de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível).
1000086399

CLÍNICA MÉDICO-CIRÚRGICA DO SARDOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Sardoal. Matrícula n.º 110/
961010; data da apresentação: 20020612.

Certifico em relação à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

12 de Junho de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível).
1000086396

QUIMBELA � TECTOS E DIVISÓRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Sardoal. Matrícula n.º 163/
20011026; data da apresentação: 20020612.

Certifico em relação à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

12 de Junho de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível).
1000086392

SETÚBAL
BARREIRO

100 LIMITE � SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula
n.º 1395; identificação de pessoa colectiva n.º 502651091;
data: 20020326.
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Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 1998.

Está conforme o original.

12 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância P. S.
Cardoso. 1000087315

100 LIMITE � SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1395;
identificação de pessoa colectiva n.º 502651091; data: 20020326.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 1997.

Está conforme o original.

12 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância P. S.
Cardoso. 1000087313

SANITATE � HIGIENE E PRESERVAÇÃO TÉCNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1878;
identificação de pessoa colectiva n.º 503319015; data: 20020326.

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.

Está conforme o original.

12 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância P. S.
Cardoso. 1000087311

CLIMABARRE � COMÉRCIO EQUIPAMENTO
CLIMATIZAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2720;
identificação de pessoa colectiva n.º 504918184; data: 20020326.

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.

Está conforme o original.

12 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância P. S.
Cardoso. 1000087310

VEDIFICAR � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1382;
identificação de pessoa colectiva n.º 502630868; data: 20020326.

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.

Está conforme o original.

12 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância P. S.
Cardoso. 1000087308

VEDIFICAR � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1382;
identificação de pessoa colectiva n.º 502630868; data: 20020326.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

12 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância P. S.
Cardoso. 1000087306

AUTO QTA. GRANDE � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS
NOVOS E USADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1987/
951010; identificação de pessoa colectiva n.º 503510491; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 9/20020321.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram
efectuados os seguintes actos de registo:

Aumento e redenominação do capital social, alterando o artigo 3.º
que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

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

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

Está conforme o original.

13 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância P. S.
Cardoso. 1000087370

FRIZA & FRIZA � SOCIEDADE EMPREITADAS
CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2284/
971021; identificação de pessoa colectiva n.º 503983730; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 11/20020320.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram
efectuados os seguintes actos de registo:

Aumento e redenominação do capital social, alterando o artigo 4.º
que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

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

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

Está conforme o original.

13 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância P. S.
Cardoso. 1000087369

MADEIRA & ESTEVES � SERVIÇOS DE CONTABILIDADE
E INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 902/
870415; identificação de pessoa colectiva n.º 501821236; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 10/20020320.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram
efectuados os seguintes actos de registo:

Aumento e redenominação do capital social, alterando o artigo 3.º
que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma no valor
nominal de 3750 euros pertencente à sócia Ana Maria Franco Pe-
reira de Jesus Madeira; e uma do valor nominal de 1250 euros
pertencente ao sócio António José de Jesus Madeira.

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

Está conforme o original.

13 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância P. S.
Cardoso. 1000087368
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GESCASA � MEDIAÇÃO DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1295/
910115; identificação de pessoa colectiva n.º 502513233; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 3/20020320.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram
efectuados os seguintes actos de registo:

Aumento e redenominação do capital social, alterando o artigo 4.º
que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5100 euros está integralmente realizado e
corresponde à soma de três quotas iguais de 1700 euros cada, per-
tencendo uma a cada um dos sócios.

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

Está conforme o original.

13 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância P. S.
Cardoso. 1000087367

A. MONTEIRO LEITE � MANUTENÇÃO INDUSTRIAL
E CONSULTORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2484/
981214; identificação de pessoa colectiva n.º 504353500; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 1/20020320.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram
efectuados os seguintes actos de registo:

Aumento e redenominação do capital social, alterando o artigo 3.º
que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social inteiramente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros e corresponde à soma de três quotas: uma de valor
nominal de 3000 euros pertencente ao sócio Bjorn Johannessen; uma
de valor nominal de 1250 euros pertencente ao sócio Adriano Du-
que Monteiro Leite; e uma de valor nominal de 750 euros pertencente
ao sócio Carlos Manuel Diniz Neves Lima.

2 � Mediante deliberação unânime, tomada em assembleia ge-
ral, a sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementares
de capital, até ao limite do capital social, na proporção da quota
de cada sócio.

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

Está conforme o original.

13 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância P. S.
Cardoso. 1000087366

BARBEARIA VAZ DE ELVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 747/
840605; identificação de pessoa colectiva n.º 501668276; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 34/20011219.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram
efectuados os seguintes actos de registo:

Aumento e redenominação do capital social, alterando o artigo 3.º
que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro é de
5001 euros e corresponde à soma de três quotas iguais do valor nomi-
nal de 1667 euros cada uma, pertencente uma a cada um dos sócios.

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

Está conforme o original.

13 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância P. S.
Cardoso. 1000087365

CARTARIO PINTO � CONSTRUÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 855/
861014; identificação de pessoa colectiva n.º 501728546; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 1/20020509.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram
efectuados os seguintes actos de registo:

Aumento de capital e transformação de sociedade, alterando os
artigos, que passam a ter a seguinte redacção:

CAPÍTULO I
Denominação, sede, duração e objecto social

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma, Cartario Pinto � Construções, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede social na Rua de Luanda, 2-A,
freguesia de Santo André, concelho do Barreiro.

2 � A administração poderá, com observância das disposições
legais aplicáveis, criar, transferir ou encerrar sucursais, agências,
delegações ou quaisquer outras formas de representação da socie-
dade em qualquer parte do território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A duração da sociedade será por tempo indeterminado.

ARTIGO 4.º

A sociedade tem por objecto a construção civil. Compra e ven-
da de imóveis adquiridos para esse fim.

ARTIGO 5.º

1 � A sociedade pode adquirir e alienar participações em so-
ciedade, de direito nacional ou estrangeiro, com objecto igual ou
diferente do referido no artigo anterior, em sociedades reguladas por
leis especiais e em sociedades de responsabilidade ilimitada, nos
termos da lei.

2 � A sociedade poderá ainda associar-se com outras pessoas
jurídicas para nomeadamente formar novas sociedades, agrupamen-
tos complementares de empresas, agrupamentos europeus de inte-
resse económico, consórcios e associação em participação nos ter-
mos legais.

CAPÍTULO II
Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 6.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 200 000 euros.

ARTIGO 7.º

1 � O capital social está representado por 20 000 000 acções,
com o valor nominal de 1 cêntimo cada uma, que podem ser repre-
sentadas por títulos ou assumir forma escritural.

2 � As acções podem ser nominativas ou ao portador, registadas
ou não, e reciprocamente convertíveis.

3 � As acções poderão ser agrupadas em títulos de 1, 5, 10, 50,
100, 500, 1000, 5000, 10 000, 50 000, 500 000 e 1 000 000 de ac-
ções, podendo reverter a forma meramente escritural, sendo permi-
tida a sua concentração ou divisão.

4 � Os encargos emergentes de quaisquer averbamentos, conver-
sões, substituições, divisões ou concentrações de títulos, serão su-
portados pelos accionistas que requeiram tais operações.

ARTIGO 8.º

1 � Nos aumentos de capital a realizar em dinheiro será atri-
buído aos accionistas o direito de preferência na subscrição das no-
vas acções, na proporção das que possuírem, salvo se de outra for-
ma for deliberado em assembleia geral.

2 � O conselho de administração fica autorizado a elevar o ca-
pital social, por uma ou mais vezes, até ao limite de 500 000 euros
em numerário, fixando o montante, as condições de subscrição e a
realização e a modalidade das acções a emitir.

ARTIGO 9.º

1 � A sociedade poderá nos termos da lei, e nas condições
estabelecidas pela assembleia geral, emitir quaisquer modalidades
ou tipos de obrigações.
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2 � A sociedade poderá, dentro dos limites legais, adquirir ac-
ções ou obrigações próprias, onerá-las ou sobre elas realizar quais-
quer operações convenientes aos interesses sociais.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 10.º

São órgãos da sociedade:
a) A assembleia geral;
b) O conselho de administração;
c) O conselho fiscal ou fiscal único.

A) Assembleia geral

ARTIGO 11.º

1 � Sem prejuízo de eventuais limitações legais, a assembleia
geral é constituída por todos os accionistas e as suas deliberações,
quando tomadas nos termos da lei e do contrato de sociedade, são
obrigatórias para todos eles, ainda que ausentes, discordantes ou
incapazes.

2 � A assembleia geral é constituída unicamente pelos accionis-
tas que tiverem direito a voto.

3 � No caso de compropriedade de acções, só um dos
comproprietários poderá participar nas reuniões da assembleia ge-
ral, munido de poderes de representação dos restantes.

4 � Os accionistas pessoas singulares, com direito a voto, po-
derão fazer-se representar nas reuniões da assembleia geral por
outro accionista, também com direito a voto ou pelas demais pes-
soas a quem a lei atribuir tal faculdade.

5 � Os accionistas pessoas colectivas serão representados pela
pessoa que, para o efeito, designarem.

ARTIGO 12.º

1 � Terão direito a voto os accionistas que, até 5 dias antes da
reunião, tenham as acções depositadas numa instituição de crédito
ou nos cofres da sociedade ou averbadas em seu nome no livro de
registo de acções ou em conta de valores mobiliários.

2 � A cada 100 acções corresponde um voto.

ARTIGO 13.º

1 � A mesa da assembleia geral é constituída por um presiden-
te e um secretário, eleitos de entre os accionistas ou terceiros, por
períodos de quatro anos.

2 � Compete ao presidente da mesa convocar as reuniões da
assembleia geral e dirigir os seus trabalhos, bem como exercer as
demais funções que lhe sejam conferidas pela lei ou por delegação
da própria assembleia.

3 � Ao secretário incumbe coadjuvar o presidente em exercício
e assegurar todo o expediente relativo à assembleia.

ARTIGO 14.º

1 � A assembleia geral reunirá, em sessão ordinária, no primeiro
trimestre de cada ano a fim de deliberar sobre as matérias que se-
jam por lei, da sua competência, e ainda, tratar de quaisquer assun-
tos de interesse para a sociedade desde que expressamente indica-
dos na respectiva convocatória: e em sessão extraordinária, sempre
que o conselho de administração ou o órgão de fiscalização o jul-
guem conveniente, ou nos casos previstos na lei.

2 � O presidente da mesa deverá convocar extraordinariamente
a assembleia geral, sempre que tal seja solicitado pela administra-
ção, pelo conselho fiscal ou fiscal único ou por accionistas que
possuam pelo menos, acções correspondentes ao valor mínimo
imposto por lei imperativa, e que lho requeiram em carta regista-
da, com a assinatura reconhecida pelo notário em que se indiquem,
com precisão, os assuntos a incluir na ordem do dia e se justifique
igualmente a necessidade dessa mesma reunião.

3 � A assembleia geral convocada a requerimento dos accionis-
tas, não se realizará se não estiverem presentes os seus requeren-
tes, e só se estes totalizarem o valor mínimo legalmente exigido para
a convocação.

ARTIGO 15.º

1 � A convocação da assembleia geral faz-se com uma antece-
dência mínima de um mês, com a indicação expressa dos assuntos
a tratar, observando-se os requisitos legais respeitantes à sua pu-
blicidade.

2 � Se as acções forem todas nominativas, as publicações po-
derão ser substituídas por cartas registadas, enviadas aos accionis-
tas com uma antecedência mínima de 21 dias.

ARTIGO 16.º

1 � As deliberações da assembleia geral serão tomadas por
maioria simples dos votos emitidos, sem prejuízo das maiorias qua-
lificadas que a lei contempla.

2 � As deliberações referentes à alteração do contrato de so-
ciedade e a aumentos de capital, só poderão ser tomadas se obti-
verem os votos favoráveis de accionistas que representem pelo me-
nos, dois terços do capital social.

3 � As deliberações referentes à aquisição, alienação ou
oneração de imóveis só poderão ser tomadas em assembleia geral
e se obtiverem os votos favoráveis que representem pelo menos, três
quintos do capital social.

B) Conselho de administração

ARTIGO 17.º

1 � A gestão das actividades da sociedade caberá a um conse-
lho de administração, composto por três a cinco membros, eleitos
quadrienalmente pela assembleia geral, que designará o seu presi-
dente e vice-presidente, sendo permitida a sua reeleição, por uma
ou mais vezes.

2 � Ao conselho de administração, caberá indicar substituto para
qualquer administrador impedido definitivamente de exercer o man-
dato ou suspenso temporariamente das suas funções; a substituição
assim efectuada, produzirá efeitos de imediato e deverá ser
ratificada na primeira assembleia geral, que a seguir, se realizar.

3 � O mandato do novo administrador cessará quando cessar a
suspensão do administrador substituído ou, tratando-se de impedi-
mento definitivo, no fim do período para o qual os demais admi-
nistradores foram eleitos.

4 � Os membros do conselho de administração poderão ser dis-
pensados de prestarem caução, se assim o deliberar a assembleia
geral.

ARTIGO 18.º

1 � Ao conselho de administração, compete assegurar a gestão
dos negócios sociais, sendo-lhe atribuídos os mais amplos poderes,
e cabendo-lhe, designadamente:

a) Efectuar todas as operações para a prossecução do objecto
social;

b) Elaborar o relatório anual da actividade, o balanço e contas,
formulando a proposta de aplicação dos resultados de cada exercí-
cio a submeter à apreciação da assembleia geral;

c) Representar a sociedade em juízo e fora dele, activa e passi-
vamente, confessar, desistir ou transigir em processo e comprome-
ter-se em árbitros;

d) Adquirir, alienar ou por qualquer forma, onerar quaisquer bens
ou direitos, móveis, imóveis, obrigações próprias ou alheias, bem
como participações no capital de outras sociedades ou em outras
formas de associação, nos termos do artigo 4.º deste contrato de
sociedade;

e) Contrair empréstimos e outras modalidades de financiamento
e realizar operações de crédito que não sejam vedadas por lei;

f) Executar e fazer cumprir os preceitos legais e estatutários e as
deliberações da assembleia geral;

g) Delegar os poderes que entender, constituir mandatários da
sociedade e fixar-lhes as respectivas atribuições;

h) Propor à assembleia a emissão de obrigações da sociedade;
i) Tomar de arrendamento ou aluguer quaisquer bens ou parte dos

mesmos;
j) Trespassar quaisquer estabelecimentos.

ARTIGO 19.º

1 � O conselho de administração reunirá com a periodicidade
que ele próprio determinar e, além disso, sempre que for convoca-
do pelo seu presidente, por outros dois administradores, ou pelo
órgão de fiscalização.

2 � Qualquer membro do conselho poderá fazer-se representar
numa reunião por outro administrador, mediante carta mandadeira,
que será válida unicamente para essa reunião.

3 � O conselho não poderá reunir nem tomar deliberações sem
que esteja presente ou devidamente representada a maioria dos seus
membros.

4 � Ao presidente caberá dirigir as reuniões do conselho de
administração, tendo voto de qualidade.
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ARTIGO 20.º

1 � A sociedade obriga-se perante terceiros com a assinatura do
presidente do conselho de administração ou do vice-presidente, ou
com a assinatura de dois administradores.

2 � A sociedade obriga-se também, perante terceiros com a as-
sinatura de um procurador desde que a este tenham sido atribuídos
os necessários poderes para a prática de determinados actos ou
categorias de actos.

C) Fiscal único

ARTIGO 21.º

1 � A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único e um
suplente ou a um conselho fiscal composto por três membros efec-
tivos e um suplente, consoante venha a ser deliberado em
assembleia geral, eleitos quadrienalmente pela assembleia geral,
podendo ser reeleitos por uma ou mais vezes.

2 � O fiscal único e o suplente e um dos membros efectivos do
conselho fiscal e o suplente têm de ser revisores oficiais de contas
ou Sociedade de Revisores Oficiais de Contas.

3 � As competências do órgão de fiscalização são as que se
encontram legalmente fixadas.

SECÇÃO V

Disposições comuns

ARTIGO 22.º

1 � Os membros da mesa da assembleia geral e dos conselhos
de administração e fiscal ou fiscal único, poderão ser ou não ac-
cionistas da sociedade.

2 � Os membros dos órgãos sociais exercerão o seu mandato até
que os novos membros eleitos entrem no exercício dos respectivos
cargos, sem prejuízo das disposições legais aplicáveis à renúncia,
impedimento, temporário ou definitivo, no decurso do mandato.

CAPÍTULO IV

Disposições gerais

ARTIGO 23.º

O ano social coincide com o ano civil.

ARTIGO 24.º

1 � Deduzidas as parcelas que devem ser destinadas a forma-
ção e reconstituição das reservas legais, a assembleia geral delibe-
rará sobre a distribuição dos lucros do exercício, sem estar sujeita
a qualquer limite mínimo.

2 � A assembleia geral poderá deliberar que no decurso do exer-
cício sejam feitos aos accionistas adiantamentos sobre os lucros, nos
termos legalmente estabelecidos.

ARTIGO 25.º

1 � A sociedade só se dissolverá nos casos previstos na lei, ou
mediante deliberação em assembleia geral.

2 � A assembleia determinará a forma de liquidação e nomeará
uma comissão liquidatária, que poderá ser constituída pelos admi-
nistradores em exercício.

Disposições transitórias

ARTIGO 26.º

Ficam desde já designados para o quadriénio de 2002-2005, os
seguintes órgãos sociais:

Mesa da assembleia geral: presidente � Sandra Santos Pinto,
solteira, residente na Rua do Almirante João Azevedo Coutinho,
252, Alto do Murtal, Estoril; secretário � Eduardo Rosário da
Costa, casado, residente na Rua de Sá de Miranda, 92, Vale de
Milhaços, Corroios.

Conselho de administração: presidente � Joaquim Cartario Dias
Pinto, casado, residente na Rua do Almirante João Azevedo
Coutinho, 252, Alto do Murtal, Estoril; vice-presidente � Maria
Natalina de Oliveira Santos Pinto, casada, residente na Rua do
Almirante João Azevedo Coutinho, 252, Alto do Murtal, Estoril;
vogal � Anabela Santos Pinto, casada, residente na Rua do Pro-
fessor Orlando Ribeiro, 123, 1.º-B, Cascais.

Fiscal único: efectivo � Martins Pereira & Associados, Socieda-
de de Revisores Oficiais de Contas n.º 68, representada por João

António de Carvalho Careca, revisor oficial de contas n.º 849, ca-
sado, residente na Calçada dos Mestres, 1, 6.º, esquerdo, Lisboa;
suplente � Manuel Martins Pereira, revisor oficial de contas
n.º 426, casado, residente na Rua de Adelino Amaro da Costa, 3,
5.º-C, Paço d� Arcos.

ARTIGO 27.º

Fica desde já o presidente do conselho de administração, Joaquim
Cartario Dias Pinto autorizado a outorgar uma procuração em nome
da sociedade a favor de Anabela Santos Pinto, casada, natural do
Canadá, residente na Rua do Professor Orlando Ribeiro, 123, 1.º-B,
Cascais, e de Sandra Santos Pinto, solteira, maior, natural, natural
do Canadá, residente na Rua do Almirante João Azevedo Coutinho,
252, Alto do Murtal, Estoril, conferindo-lhes poderes para em con-
junto ou separadamente comprarem, venderem e permutarem quais-
quer bens móveis ou imóveis; constituir propriedade horizontal em
quaisquer prédios pertencentes à sociedade, outorgar e assinar es-
crituras, bem como contratos de promessa de compra e venda,
representá-la junto da Conservatória do Registo Predial, Câmaras
Municipais, Repartições de Finanças; comprar e vender quaisquer
veículos automóveis, representando-a assim junto da Conservatória
do registo de automóveis; movimentar quaisquer contas bancárias,
em quaisquer Bancos ou casas bancárias, passando e endossando
cheques.

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

Está conforme o original.

13 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância P. S.
Cardoso. 1000087364

AUTO QUINTA GRANDE � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS
NOVOS E USADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1987;
identificação de pessoa colectiva n.º 503510491; data da apresen-
tação: 210302.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 1999.

12 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância P. S.
Cardoso. 1000087345

AUTO QUINTA GRANDE � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS
NOVOS E USADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1987;
identificação de pessoa colectiva n.º 503510491; data da apresen-
tação: 210302.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 1998.

12 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância P. S.
Cardoso. 1000087344

AUTO QUINTA GRANDE � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS
NOVOS E USADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1987;
identificação de pessoa colectiva n.º 503510491; data da apresen-
tação: 210302.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 1997.

12 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância P. S.
Cardoso. 1000087343
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LPQ � LABORATÓRIO PRÓ-QUALIDADE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1307;
identificação de pessoa colectiva n.º 502563664; data da apresen-
tação: 210302.

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

12 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância P. S.
Cardoso. 1000087342

URBISECULO � CONSTRUÇÃO CIVIL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2610;
identificação de pessoa colectiva n.º 504512641; data da apresen-
tação: 200302.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2001.

12 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância P. S.
Cardoso. 1000087341

ELIAS & DIOGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 484;
identificação de pessoa colectiva n.º 500529051; data da apresen-
tação: 200302.

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

12 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância P. S.
Cardoso. 1000087340

HA SERIE 3 � CABELEIREIROS E ESTÉTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1608;
identificação de pessoa colectiva n.º 502954922; data da apresen-
tação: 190302.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2001.

12 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância P. S.
Cardoso. 1000087339

MENUDOCE � PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2774;
identificação de pessoa colectiva n.º 504952153; data da apresen-
tação: 020103.

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

9 de Abril de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância Paiva.
Sardinha. Cardoso. 1000087338

CONVENTUS � SOCIEDADE DE GESTÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2081/
960521; identificação de pessoa colectiva n.º 503645150; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 18/011221.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram
efectuados os seguintes actos de registo: aumento e redenominação

do capital social, alterando o artigo 4.º, que passa a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 4.º

Capital social

1 � O capital social é de 5000,00 euros, e corresponde à soma de
duas quotas: uma no valor nominal de 3550,00 euros pertencente ao
sócio Forte & Pinheiro L.da e uma no valor nominal 1450,00 euros
pertencente ao sócio COCIURB � Construção Civil e Urbani-
zações, L.da

2 � Ambas as quotas já se encontram totalmente realizadas.
3 � A sociedade poderá por deliberação da gerência adquirir

posições no capital social de qualquer outra sociedade, quer no acto
de constituição, quer por transmissão de quotas ou acções.

Está conforme o original.

13 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância P. S.
Cardoso. 1000087337

DANILO SOARES MONTEIRO � CONSTRUÇÕES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 3108/
020327; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 42/
020327.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo con-
trato se rege pelos seguinte artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade é uma sociedade comercial unipessoal por quotas e
a sua firma é constituída pela denominação Danilo Sares
Monteiro � Construções, Unipessoal, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sede da sociedade é na Rua da Voz do Operário, 82, 1.º
direito, freguesia de Alto do Seixalinho, concelho do Barreiro.

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

3 � A gerência pode transferir, abrir ou encerrar qualquer sub-
sidiária, sucursal ou agência, delegações ou outra forma de repre-
sentação social, onde e quando entender conveniente.

ARTIGO 3.º

1 � A sociedade tem por objecto social construção civil e obras
públicas, executadas numa base de conta própria, empreitada ou
sub-empreitada, compreendendo a construção, ampliação, transfor-
mação, restauro e impermeabilização de todo o tipo de edifícios,
incluindo os pré-fabricados. Construção e reparação de coberturas
(retalhos) e das respectivas estruturas, instalação de caleiras e de
algerozes e revestimentos metálicos ou outros de telhados.

2 � A sociedade poderá adquirir participações noutras socieda-
des que tenham, ou não, um objecto social semelhante ao seu e em
sociedades reguladas por leis especiais ou em agrupamentos com-
plementares de empresas.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 5000,00 euros totalmente detido pelo sócio único Danilo
Soares Monteiro.

ARTIGO 5.º

1 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos:
a) Pela assinatura de um gerente;
b) Pela assinatura de procuradores nomeados dentro dos limites

dos poderes das respectivas procurações.
2 � Fica desde já nomeado gerente, o sócio único, Danilo Soa-

res Monteiro.

ARTIGO 6.º

1 � É vedado à gerência o uso da denominação social em actos
e documentos estranhos à sociedade, tais como letras de favor, fian-
ças, abonações e outros semelhantes.

2 � A gerência poderá constituir mandatários da sociedade, nos
termos do artigo 252.º, n.º 1 do Código das Sociedades Comerciais.
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3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou par-
cialmente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 7.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com
a sociedade que sirvam a prossecução do seu objecto.

Está conforme o original.

13 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância P. S.
Cardoso. 1000087336

CLÁUDIO & ANTÓNIO � SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO
CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula
n.º 3123/020502; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 1/020502.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo con-
trato se rege pelos seguinte artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Cláudio & António � Serviços de
Construção Civil L.da e tem a sua sede na Rua 9 lote 58, 5.º B, Ci-
dade Sol, freguesia de Santo António da Charneca, concelho do
Barreiro e durará por tempo indeterminado, a contar de hoje.

ARTIGO 2.º

O seu objecto social é a prestação de serviços de construção ci-
vil nomeadamente assentamentos de tijolos, de ladrilhos, reboco e
remodelação de edifícios.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, em dinheiro é de 5000,00 euros está inte-
gralmente realizado e encontra-se dividido em duas quotas iguais,
do montante de 2500,00 euros, pertencentes uma a cada um dos
sócios Cláudio Samuel Epembele e António Lucombo Tungumuna.

ARTIGO 4.º

1 � A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio nos
seguintes casos: por acordo do respectivo titular; quando a quota for
objecto de penhora, arresto, arrolamento, apreensão, ou providên-
cia cautelar com idêntica finalidade; falência ou insolvência do
respectivo titular; por falecimento ou interdição, no caso dos res-
pectivos herdeiros ou representantes não assumirem nos termos
deste contrato a posição daquele.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada
ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo
de ambos os sócios que desde já ficam nomeados gerentes.

2 � A sociedade fica vinculada com a intervenção conjunta de
dois gerentes.

Está conforme o original.

13 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância P. S.
Cardoso. 1000087335

JARDIM DE INFÂNCIA OS ANJINHOS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 3126/
020507; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/020507.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo con-
trato se rege pelos seguinte artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Jardim de Infância os Anjinhos,
Sociedade Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede sito em Rua do Bom Sucesso,
6, Mata dos Loios, freguesia do Lavradio, concelho do Barreiro,
inscrito na matriz sob o artigo 4283.º

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a educação de crianças dos três aos
seis anos, nomeadamente através da ocupação de tempos livres e
fornecimento de refeições a crianças.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 5000,00 euros, representado por uma quota de igual valor
nominal pertencente ao sócio único Maria Célia Amaral Marques
Rosa, casada em comunhão de adquiridos, residente na Rua do Bom
Sucesso, 6, Mata dos Loios no Lavradio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao
sócio único ou a não sócios, bastando para o efeito a nomeação em
acta, podendo também destituí-lo dos mesmos poderes se assim o
entender.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

13 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância P. S.
Cardoso. 1000087334

BOKRÉ � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 3127/
020507; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/020507.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo con-
trato se rege pelos seguinte artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma BOKRÉ � Actividades
Hoteleiras, L.da

2 � A sede da sociedade é na Rua 7, lote 38, 2.º B, Cidade Sol,
Santo António da Charneca, freguesia de Santo António da Char-
neca, concelho do Barreiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na actividade de restaurante, snack-bar,
cafetaria, pastelaria e cervejaria.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000,00 euros, integralmente realizado em
dinheiro e representado pela soma de duas quotas iguais de
2500,00 euros cada, uma de cada uma dos sócios Eunice Miriam
Alves Lucas Lima e Caetano Lima.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, pertence a ambos os sócios,
que desde já ficam nomeados gerentes.

2 � A sociedade obriga-se em qualquer acto ou contrato, em
juízo e fora dele, mediante a assinatura de um gerente.

3 � É vedado à gerência obrigar a sociedade em actos ou do-
cumentos estranhos à sociedade, tais como letras de favor, fianças,
abonações e outros semelhantes, sob a pena de ser individual e não
socialmente a responsabilidade assumida.

ARTIGO 5.º

1 � A cessão de quotas entre sócios é livre.
2 � A cessão de quotas a pessoas estranhas à sociedade depen-

de do consentimento expresso do sócio não cedente.
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ARTIGO 6.º

Poderão ser exigidos aos sócios prestações suplementares de ca-
pital, até ao máximo de 10 vezes o capital social, desde que deli-
berado em assembleia geral.

Está conforme o original.

13 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância P. S.
Cardoso. 1000087333

NOXIVIL � EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL
E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 3131/
020520; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/020520.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo con-
trato se rege pelos seguinte artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma NOXIVIL � Empresa de Constru-
ção Civil e Obras Públicas, L.da

ARTIGO 2.º

A sede social é na Rua Industrial Alfredo da Silva, 12,
Quimiparque, freguesia e concelho do Barreiro.

§ único. Por deliberação da gerência, poderá a sede social ser
transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe e estabelecer dependências, filiais ou agências
em qualquer parte do território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

O objecto social consiste em construção civil e obras públicas.

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
30 000,00 euros, dividido em duas quotas: uma do valor nominal de
20 000,00 euros, pertencente ao sócio Eduardo José Castelo de
Figueiredo; e uma do valor nominal de 10 000,00 euros, pertencente
ao sócio José Manuel da Silva Moço.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade e sua representação em juízo ou fora
dele, activa ou passivamente, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo dos dois sócios, que
desde já ficam nomeados gerentes.

§ 1.º Para que a sociedade se considere validamente obrigada em
todos os seus actos e contratos é necessária a assinatura conjunta
de dois gerentes.

§ 2.º A remuneração dos gerentes pode consistir, total ou par-
cialmente, em participações nos lucros da sociedade.

ARTIGO 6.º

Os sócios poderão efectuar os suprimentos de que a sociedade
carecer nas condições a acordar em assembleia geral.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementares
de capital até ao valor das suas quotas no capital social.

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

A divisão e cessão de quotas entre sócios é livre.
§ único. A cessão de quotas a estranhos depende do consentimen-

to da sociedade, a qual terá, em primeiro lugar, o direito de prefe-
rência, e em segundo lugar os sócios não cedentes.

ARTIGO 10.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Por falecimento do sócio;

c) Quando a quota for arrolada, penhorada ou, por qualquer for-
ma, sujeita a arrematação judicial.

d) Por interdição, inabilidade, falência ou insolvência do sócio.
e) Quando cedida com violação do estabelecido no artigo 9.º

Está conforme o original.

13 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância P. S.
Cardoso. 1000087332

L. T. E. K. � ISOLAMENTOS TÉRMICOS E ACÚSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1011/
880719; identificação de pessoa colectiva n.º 502010096; inscri-
ção n.º 11; número e data da apresentação: 30/011221.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram
efectuados os seguintes actos de registo: aumento e redenominação
do capital social, alterando o artigo 3.º, que passa a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000,00 euros, e corresponde à soma de duas quotas, iguais, cada
uma no montante de 2500,00 euros, pertencendo uma a cada um dos
sócios.

O texto actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

13 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância P. S.
Cardoso. 1000087331

FABRI-CAR � SOCIEDADE DE MARCENARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1481/
920526; identificação de pessoa colectiva n.º 502781580; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 16/020322.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram
efectuados os seguintes actos de registo: aumento e redenominação
do capital social, alterando o artigo 3.º, que passa a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000,00 euros e corresponde à soma de duas
quotas de 2500,00 euros cada, pertencente cada uma cada um dos
sócios, e integralmente realizadas.

O texto actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

13 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância P. S.
Cardoso. 1000087330

CLINICA NOVA � ACTIVIDADES MEDICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2163/
961119; identificação de pessoa colectiva n.º 503759384; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 15/020322.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram
efectuados os seguintes actos de registo: aumento e redenominação
do capital social, alterando o artigo 3.º que passa a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000,00 euros e corresponde à soma de duas
quotas de 2500,00 euros cada, pertencente uma a cada um dos só-
cios, e integralmente realizadas.

O texto actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

13 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância P. S.
Cardoso. 1000087329
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PASTELARIA DIANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1781/
040407; identificação de pessoa colectiva n.º 503184209; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 12/020322.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram
efectuados os seguintes actos de registo: aumento e redenominação
do capital social, alterando o artigo 4.º que passa a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente realizado, é de 5000,00 euros e
corresponde à soma das seguintes quotas: uma quota de valor no-
minal de 2750,00 euros pertencente a Maria Adelina de Oliveira
Simões, e uma quota de valor nominal de 2250,00 euros, perten-
cente a Valter Santos de Oliveira Simões.

O texto actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

13 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância P. S.
Cardoso. 1000087328

CARVALHO & LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 468/
781129; identificação de pessoa colectiva n.º 500786836; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 11/020322.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram
efectuados os seguintes actos de registo: aumento e redenominação
do capital social, alterando o artigo 3.º que passa a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000,00 euros e é formado por uma quota
de valor nominal de 4500,00 euros, pertencente a Daniel António
Carvalho dos Santos, e uma quota de valor nominal de 500,00 euros
pertencente a Maria Madalena Ribeiro Mouta dos Santos.

§ 1.º A cessão de quotas é livremente permitida entre sócios, mas
a estranhos depende do consentimento da sociedade.

O texto actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

13 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância P. S.
Cardoso. 1000087327

CHURRASQUEIRA SNACK BAR � PRATO FEITO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1911/
950323; identificação de pessoa colectiva n.º 503385018; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 7/020322.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram
efectuados os seguintes actos de registo: aumento e redenominação
do capital social, alterando o artigo 4.º que passa a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5000,00 euros, está integralmente realizado
em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas: uma no valor
nominal de 2000,00 euros, pertencente ao sócios Fernando Ramos
Pereira, e uma no valor nominal de 3000,00 euros, pertencente á
sócia Adelaide Aurora Martins Azevedo Pereira.

O texto actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

13 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância P. S.
Cardoso. 1000087326

REIS & FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2140/
960919; identificação de pessoa colectiva n.º 503724653; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 5/020322.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram
efectuados os seguintes actos de registo: aumento e redenominação
do capital social, alterando o artigo 3.º que passa a ter a seguinte
redacção:

3.º

O capital social é de 5000,00 euros, está integralmente realizado
em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas iguais de
2500,00 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios.

O texto actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

13 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância P. S.
Cardoso. 1000087325

VEDIFICAR � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1382/
911008; identificação de pessoa colectiva n.º 502630868; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 3/020322.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram
efectuados os seguintes actos de registo: aumento e redenominação
do capital social, alterando o artigo 5.º que passa a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000,00 e corresponde à soma de duas quotas, uma no valor no-
minal de 3750,00 euros, pertencente ao sócio Vítor Manuel
Figueiredo dos Reis e outra no valor nominal de 1250,00 euros
pertencente à sócia Olga Maria de Oliveira Salgadinho dos Reis.

O texto actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

13 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância P. S.
Cardoso. 100087324

PIRÂMIDE OZONO PORTUGAL � INVESTIGAÇÃO
E GESTÃO DO MEIO AMBIENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1914/
950330; identificação de pessoa colectiva n.º 503400556; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 2/020322.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram
efectuados os seguintes actos de registo: aumento e redenominação
do capital social, alterando o artigo 2.º que passa a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 2.º

A sede social é na Rua de 8 de Maio, 2, Quinta da Lomba, fre-
guesia de Santo André, concelho do Barreiro.

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

O texto actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

13 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância P. S.
Cardoso. 1000087323

MACOFRIO � VENDA DE ACESSÓRIOS E REPARAÇÕES
DE ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1068/
890201; identificação de pessoa colectiva n.º 502108355; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 1/020322.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram
efectuados os seguintes actos de registo: aumento e redenominação
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do capital social, alterando o artigo 3.º que passa a ter a seguinte
redacção:

3.º

O capital social é de 5000,01 euros, realizado em dinheiro, e
corresponde à soma de três quotas iguais de 1666,67 euros, uma de
cada sócio.

§ único. Qualquer sócio poderá fazer à sociedade os suprimen-
tos de que ela venha a carecer, mediante deliberação de reunião em
assembleia geral.

O texto actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

13 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância P. S.
Cardoso. 1000087322

ALVES, ROLDÃO & MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1996/
951027; identificação de pessoa colectiva n.º 503537063; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 10/020321.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram
efectuados os seguintes actos de registo: aumento e redenominação
do capital social, alterando o artigo 5.º que passa a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 5.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro
é de 5000,00 euros e corresponde à soma de quatro quotas iguais
de valor nominal de 1250,00 euros, pertencente a cada um dos só-
cios.

O texto actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

13 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância P. S.
Cardoso. 1000087321

URBANIOBRAS � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA
DE CONSTRUÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2473/
981116; identificação de pessoa colectiva n.º 504298909; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 12/020319.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram
efectuados os seguintes actos de registo: aumento e redenominação
do capital social, alterando o artigo 3.º que passa a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 50 000,00 euros e encontra-se dividido em 10 000 ac-
ções de 5,00 euros cada uma, podendo haver títulos de 1, 5, 10, 50,
100 e múltiplos de 100 acções.

2 � As acções serão nominativas ou ao portador, tituladas e
reciprocamente convertíveis, e os títulos podem ser desdobráveis a
pedido e a expensas do accionista, podendo as acções ser escriturais
se assim vier a ser deliberado em assembleia geral.

O texto actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

13 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância P. S.
Cardoso. 1000087363

R. E. C. O. � RASTREIOS E EXAMES E CIRURGIA OCULAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1648/
930526; identificação de pessoa colectiva n.º 502995050; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 11/020319.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram
efectuados os seguintes actos de registo: dissolução da sociedade;
prazo para a liquidação: seis meses a partir de 20 de Dezembro de
2001; liquidatário nomeado: Carlos Manuel de Matos Ribeiro
Cardigos.

Está conforme o original.

13 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância P. S.
Cardoso. 1000087362

INSTRÓNICA � ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 634/
820212; identificação de pessoa colectiva n.º 501234551; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 10/020319.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram
efectuados os seguintes actos de registo: dissolução da sociedade.

Prazo para liquidação: um ano a partir de 27 de Dezembro de
2001.

Liquidatário nomeado: António da Luz Figueiredo de Campos.

Está conforme o original.

13 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância P. S.
Cardoso. 1000087361

PLANTARIA � PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
DE PLANTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1829/
940708; identificação de pessoa colectiva n.º 503255009; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 6/020319.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram
efectuados os seguintes actos de registo: dissolução e encerramen-
to da liquidação.

Data da aprovação das contas: 8 de Outubro de 1998.

Está conforme o original.

13 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância P. S.
Cardoso. 1000087360

PAPELARIA E LIVRARIA NAIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1472/
920428; identificação de pessoa colectiva n.º 502756985; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 4/020319.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram
efectuados os seguintes actos de registo: aumento e redenominação
do capital social, alterando o artigo 3.º que passa a ter a seguinte
redacção:

3.º

O capital social é de 5000,00 euros, está integralmente realizado
em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor
nominal de 2500,00 euros pertencente à sócia Carla Maria Rodrigues
Modas Almeida; e uma do valor nominal de 2500,00 euros perten-
cente ao sócio Manuel António Rato Almeida.

O texto actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

13 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância P. S.
Cardoso. 1000087359

EVOLTROI � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2622/
990812; identificação de pessoa colectiva n.º 504790005; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 8/020318.
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Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram
efectuados os seguintes actos de registo: aumento e redenominação
do capital social, alterando o artigo 3.º, que passa a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado, é de 14 963,94 euros, e
corresponde à soma de duas quotas iguais, no valor nominal de
7481,97 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios, Luís
Filipe Fernandes Leal e Carlos Gaspar da Silva Enfermeiro.

O texto actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

13 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância P. S.
Cardoso. 1000087358

FRAMA � MEDIADORA DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 753/
840705; identificação de pessoa colectiva n.º 501464786; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 4/020321.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram
efectuados os seguintes actos de registo: aumento e redenominação
do capital social, alterando o artigo 3.º, que passa a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000,00 euros, integramente realizado em di-
nheiro, e corresponde à soma de três quotas, uma de 1416,00 euros,
pertencente ao sócio José Alcarpe Franco, uma de 2834,00 euros
como bem próprio e outra de 750,00 euros como bem comum do
casal, ambas pertencentes à sócia Célia Maria Gonçalves Franco de
Sousa Martins.

O texto actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

13 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância P. S.
Cardoso. 1000087357

VEDIFICAR � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1382;
identificação de pessoa colectiva n.º 502630868; data da apresen-
tação: 260302.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 1998.

12 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância P. S.
Cardoso. 1000087305

VEDIFICAR � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1382;
identificação de pessoa colectiva n.º 502630868; data da apresen-
tação: 260302.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 1997.

12 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância P. S.
Cardoso. 1000087303

VIASATE, TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2122;
identificação de pessoa colectiva n.º 503698911; data da apresen-
tação: 260302.

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

12 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância P. S.
Cardoso. 1000087302

VIASATE, TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2122;
identificação de pessoa colectiva n.º 503698911; data da apresen-
tação: 260302.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 1999.

12 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância P. S.
Cardoso. 1000087300

VIASATE, TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2122;
identificação de pessoa colectiva n.º 503698911; data da apresen-
tação: 260302.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 1998.

12 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância P. S.
Cardoso. 1000087298

O GRELHADOR-MOR, RESTAURANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 821;
identificação de pessoa colectiva n.º 501657665; data da apresen-
tação: 260302.

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

12 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância P. S.
Cardoso. 1000087296

O GRELHADOR-MOR, RESTAURANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 821;
identificação de pessoa colectiva n.º 501657665; data da apresen-
tação: 260302.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 1999.

12 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância P. S.
Cardoso. 1000087294

O GRELHADOR-MOR, RESTAURANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 821;
identificação de pessoa colectiva n.º 501657665; data da apresen-
tação: 260302.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 1998.

12 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância P. S.
Cardoso. 1000087293
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ASL � CONSULTADORIA ECONÓMICA, FISCAL,
CONTABILÍSTICA, FINANCEIRA DE GESTÃO E PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1571;
identificação de pessoa colectiva n.º 502907975; data da apresenta-
ção: 250302.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 1999 e de 2000.

12 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância P. S.
Cardoso. 1000087292

PASTELARIA DIANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1781;
data da apresentação: 220302.

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

12 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância P. S.
Cardoso. 1000087291

CARVALHO & LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 468;
identificação de pessoa colectiva n.º 500786836; data da apresen-
tação: 220302.

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

12 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância P. S.
Cardoso. 1000087290

CARVALHO & LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 468;
identificação de pessoa colectiva n.º 500786836; data da apresen-
tação: 220302.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 1999.

12 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância P. S.
Cardoso. 1000087288

MOUTA & SOBRINHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1452;
identificação de pessoa colectiva n.º 502727152; data da apresen-
tação: 220302.

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

12 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância P. S.
Cardoso. 1000087286

LUDVID � CONSTRUÇÕES E ALUMINIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 3120/
290402; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/020502.

Certifico que foi constituida a sociedade em epígrafe, cujo con-
trato se rege pelos seguinte artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma LUDVID � Construções e
Alumínios, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Dr. Manuel Pacheco
Nobre, 74, 1.º esquerdo, freguesia do Alto do Seixalinho, conce-
lho do Barreiro.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de construção ci-
vil e obras públicas, alumínios, pintura e reparações.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
10 000,00 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma do va-
lor nominal de 7000,00 euros, pertencente ao sócio, Ludgero da
Silva Lopes e outra do valor nominal de 3000,00 euros, pertencen-
te ao sócio, David Fernandes Lopes.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada, 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, Ludgero da Silva
Lopes.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

13 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância P. S.
Cardoso. 1000087173

ANABELA & CARLOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 3121/
290402; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/020502.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo con-
trato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de Anabela & Carlos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de Henrique Galvão,
57-B, freguesia e concelho do Barreiro.

3 �Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe
e, serem criadas ou encerradas agências, filiais, delegações, sucur-
sais ou outras formas locais de representação, no território nacio-
nal ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de estabelecimento
de restauração e bebidas.
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ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000,00 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do va-
lor nominal de 2500,00 euros, pertencente uma a cada um dos só-
cios, Anabela Figueira Balão Cardoso, natural da freguesia de Santa
Justa, concelho de Lisboa, casada com Joaquim Manuel dos San-
tos Cardoso, sob o regime da comunhão de adquiridos, residente
na Praceta de D. Miguel I, 4, 1.º esquerdo, Barreiro; e Carlos
Manuel Figueira Balão, natural da freguesia de São Sebastião da
Pedreira, concelho de Lisboa, casado com Paula Maria Gamas dos
Santos Balão, sob o regime da comunhão de adquiridos, residente
na Rua de Samora Machel, 31, lote 7, 3.º direito, Baixa da Banheira.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada, é necessária a intervenção
de um gerente.

3 �Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios.

ARTIGO 5.º

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

Está conforme o original.

13 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância P. S.
Cardoso. 1000087171

MÁRCIA MARTINS, CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 3124/
020507; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/020509.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo con-
trato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Márcia Martins, Cabelei-
reiros, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Nagar Aveli, 39-A,
Quinta da Lomba, freguesia de Santo André, concelho do Barreiro.

3 �Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe
bem  como abrir, ou encerrar agências, filiais, delegações, sucur-
sais ou outras formas locais de representação, no território nacio-
nal ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de cabeleireiros e
de estética.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000,00 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 2500,00 euros, pertencente uma a cada um dos sócios:

1.º Márcia Daniela Alves Martins Piteira, casada, com segundo
outorgante, sob o regime de comunhão geral de bens, natural da
freguesia de Santo André, concelho do Barreiro e residente na Rua
de Vítor Manuel Marques Pacheco, 1, 3.º frente, Quinta da Lom-
ba, Barreiro;

2.º João António da Silva Piteira, casado, com a primeira
outorgante no indicado regime de bens e com ela residente, natu-
ral da freguesia e concelho do Barreiro.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para obrigar a sociedade 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 � Ficam desde já nomeados gerentes, ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota, quando esta for ob-
jecto de penhora, arresto, adjudicação em juízo, ou incluída em massa
falida ou insolvente.

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.

Está conforme o original.

13 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância P. S.
Cardoso. 1000087169

RAMOS & MIRANDA � COMÉRCIO E REPARAÇÃO
DE MATERIAL INFORMÁTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 3125/
020507; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/020510.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo con-
trato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Ramos & Miranda � Comér-
cio e Reparação de Material Informático, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de J. J. Fernandes,
loja 22-C, freguesia do Lavradio, concelho do Barreiro.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio e reparação de
material informático, comércio de componentes electrónicos, de
telemóveis e seus componentes, de sistemas de alarmes de intrusão
e detecção de incêndios, de material eléctrico e de som.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000,00 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 2500,00 euros, pertencente uma a cada um dos sócios:

1.º Pedro Jorge Sobral Ramos, solteiro, maior, natural da fregue-
sia de Alhos Vedros, concelho da Moita e residente na Rua de
Damão, 1, 3.º direito, Baixa da Banheira;

2.º Pedro Miguel Miranda Rodrigues, solteiro, maior, natural da
freguesia e concelho do Barreiro e residente na Rua de São João
Baptista de Ajudá, 23, 1.º, Barreiro.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada, é necessária a intervenção
de um gerente.

3 �Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

Está conforme o original.

13 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância P. S.
Cardoso. 1000087167

ANTONIO CALDEIRA � CONSTRUÇÕES
E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 3128/
020510; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/020514.
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Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo con-
trato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de António Caldeira � Cons-
truções e Obras Públicas, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de D. João de Castro,
2, rés-do-chão, freguesia de Santo André, concelho do Barreiro.

3 �Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe
e, serem criadas ou encerradas agências, filiais, delegações, sucur-
sais ou outras formas locais de representação, no território nacio-
nal ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em construção de urbanizações,
redes de água, esgotos, electricidade, telefones, gás, pavimentações
e outros trabalhos de construção civil, bem como obras públicas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
26 000,00 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma do va-
lor nominal de 19 500,00 euros, pertencente ao sócio, António João
Marino Caldeira; e uma do valor nominal de 6500,00 euros, per-
tencente ao sócio João Paulo Ganhão Caldeira.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada, é necessária a intervenção
de um gerente.

3 �Ficam desde já nomeados gerentes, ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

Está conforme o original.

13 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância P. S.
Cardoso. 1000087165

CARA LINDA � PEQUENA REMODELAÇÃO DE CASA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 3129/
020514; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/020517.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo con-
trato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Cara Linda � Pequena Remo-
delação de Casa, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Dr. João de Castro,
74-A, Quinta da Lomba, freguesia da Quinta da Lomba, concelho
do Barreiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de repara-
ção de instalações eléctricas, canalização, gaz, limpezas domésticas,
engomadoria, pequena remodelação de casa, tratamento de jardina-
gem, confecção de vestuário e baby-sitter.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000,00 euros, representado por uma quota de igual valor nominal
pertencente à única sócia: Sandra Isabel Cara Linda de Oliveira,
solteira, maior, natural da freguesia de Évora (Sé), concelho de
Évora e residente na Rua da Serra D�Arrábida, 1529, 3.º direito,
Quinta do Conde, Sesimbra.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, competem à sócia
única ou a não sócios, ficando desde já nomeados gerentes a sócia e

o não sócio, João Paulo General Pires, solteiro maior, residente na
Rua de Palmira Bastos, 16, 2.º esquerdo, Lavradio, Barreiro.

2 � Para a sociedade ficar validamente obrigada é necessária a
intervenção dos dois gerentes.

ARTIGO 5.º

A sócia única fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com
a sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do ob-
jecto social.

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

13 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância P. S.
Cardoso. 1000087163

VIARMADE � CLIMATIZAÇÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 3060/
020121; averbamento 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; núme-
ros e data das apresentações: 15 e 16/020319.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram
efectuados os seguinte actos de registo:

1.º Viriato Manuel de Jesus Abreu renunciou à gerência em 12 de
Março de 2002;

2.º Alteração parcial do contrato, alterando o artigo 4.º que pas-
sa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade pertencem ao sócio único, Álvaro
Silva Tinoco, já nomeado gerente;

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

O texto actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

13 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância P. S.
Cardoso. 1000087159

MOUTA & SOBRINHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1452;
identificação de pessoa colectiva n.º 502727152; data da apresen-
tação: 220302.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 1999.

12 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância P. S.
Cardoso. 1000087285

MOUTA & FILHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 133;
identificação de pessoa colectiva n.º 500387958; data da apresen-
tação: 220302.

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

12 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância P. S.
Cardoso. 1000087284

MOUTA & FILHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 133;
identificação de pessoa colectiva n.º 500387958; data da apresen-
tação: 220302.
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Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 1999.

12 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância P. S.
Cardoso. 1000087283

MOUTA & FILHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 133;
identificação de pessoa colectiva n.º 500387958; data da apresen-
tação: 220302.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 1998.

12 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância P. S.
Cardoso. 1000087282

CHURRASQUEIRA, SNACK-BAR PRATO FEITO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1911;
data da apresentação: 220302.

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

12 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância P. S.
Cardoso. 1000087281

AUTO QUINTA GRANDE � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS
NOVOS E USADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1987;
identificação de pessoa colectiva n.º 503510491; data da apresen-
tação: 210302.

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

12 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância P. S.
Cardoso. 1000087280

MOITA

CONSULFREG � CONSULTORIA AUTÁRQUICA,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Mário Sacramento, lote 101,
Vale da Amoreira, Moita

Conservatória do Registo Comercial de Moita. Matrícula n.º 2124/
20020517; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/17052002.

Certifico que foi constituída sociedade unipessoal em epígrafe por
Laurinda Rosa Sobral de Almeida e Moura Ribeiro Pereira, que se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CONSULFREG � Consultoria
Autárquica, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Mário Sacramento,
lote 101, Vale da Amoreira, freguesia de Vale da Amoreira, con-
celho de Moita.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em consultoria, auditoria, for-
mação e serviços de informática, prestados à administração públi-
ca local e central.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000,00 euros representado por uma quota de igual valor nominal
pertencente à sócia única.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem à
sócia, desde já nomeada gerente.

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

ARTIGO 5.º

A sócia única fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com
a sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do ob-
jecto social.

Conferida. Está conforme.

6 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Cristina Maria
Lucas Bolina. 1000086162

CARLOS ROSÁRIO � EMPREITEIRO DE CONSTRUÇÃO CIVIL,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Praceta de Maria Luísa Soares, 88, 3.º esquerdo,
Vale da Amoreira, Moita

Conservatória do Registo Comercial de Moita. Matrícula n.º 2126/
20020521; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
21052002.

Certifico que foi constituída sociedade unipessoal em epígrafe por
Carlos Alberto Oliveira do Rosário, solteiro, maior, que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Carlos Rosário � Empreiteiro
de Construção Civil, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Praceta de Maria Luísa Soares,
88, 3.º esquerdo, freguesia do Vale da Amoreira, concelho da Moita.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de pintura, estuque e
construção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000,00 euros representado por uma quota de igual valor nominal
pertencente ao único sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao
sócio único, ficando, desde já nomeado gerente, com ou sem remu-
neração conforme ele decidir.

2 � Para a sociedade ficar validamente obrigada é necessária a
intervenção de um gerente.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Conferida está conforme.

7 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Cristina Maria
Lucas Bolina. 1000086160

CERVEJARIA TORRES, L.DA

Sede: Rua dos Fazendeiros, Arroteias, Moita.

Conservatória do Registo Comercial de Moita. Matrícula
n.º 1316/970306; identificação de pessoa colectiva
n.º 503854239; inscrição n.º 3; número e data da apresenta-
ção: 2/26112001.
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Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi aumentado
o capital com a quantia de 602 410$ subscrito pelos sócios em
partes iguais, tendo em consequência alterado parcialmente o con-
trato quanto ao artigo 3.º

Capital: 5000,00 €.
Sócios e quotas: José Casimiro Gonçalves da Torre e Perpétua de

Jesus Gonçalves, 2500,00 €.

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

Conferida está conforme.

7 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Cristina Maria
Lucas Bolina. 1000086660

MANUEL CONTREIRAS � CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Avenida da Bela Rosa, 86, Alhos Vedros, Moita

Conservatória do Registo Comercial de Moita. Matrícula n.º 2123/
20020515; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
15052002.

Certifico que foi constituída sociedade unipessoal em epígrafe por
Manuel do Carmo de Sousa Contreiras, que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Manuel Contreiras � Constru-
ções, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida da Bela Rosa, 86,
freguesia de Alhos Vedros, concelho de Moita.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de construção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000,00 euros representado por uma quota de igual valor nominal
pertencente ao único sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao
sócio único, ficando desde já, nomeado gerente, com ou sem remu-
neração conforme ele decidir.

2 � Para a sociedade ficar validamente obrigada é necessária a
intervenção de um gerente.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Conferida está conforme.

5 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Cristina Maria
Lucas Bolina. 1000086656

NACIONAL 10 � QUALIDADE, SEGURANÇA E AMBIENTE
NO TRABALHO L.DA

Sede: Rua de Dom Pedro II, 1-A, Moita

Conservatória do Registo Comercial de Moita. Matrícula n.º 1689/
20000229; identificação de pessoa colectiva n.º 504892312;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, inscrição n.º 5 e inscrição
n.º 6; números e data das apresentações: 4 e 6/15052002.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe renunciou à
gerência o ex-sócio Gil Manuel do Nascimento Ferreira e foi no-

meado gerente João Pedro Patrício Trindade Almeida Sarilho, em
9 de Maio de 2002, sendo também alterado parcialmente o contra-
to quanto ao n.º 1 do artigo 1.º e os artigos 2.º e 3.º

Firma: Nacional 10 � Qualidade, Segurança e Ambiente no Tra-
balho L.da

Objecto � Consiste na execução de estudos e projectos na área da
qualidade, higiene e segurança no trabalho e ambiente, implementação,
acompanhamento e fiscalização; capital: 250 000,00 €.

Sócios e quotas: Ana Margarida Patrício Trindade de Almeida
Sarilho, 247 500,00 €, e João Pedro Patrício Trindade de Almeida
Sarilho 2500,00 €.

O texto completo da sociedade na sua redacção actualizada en-
contra-se depositado na respectiva pasta.

Conferida está conforme.

5 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Cristina Maria
Lucas Bolina. 1000086652

PREVIMÓVEL � FABRICO DE MÓVEIS, L.DA

Sede: Rua dos Carpinteiros, lote 15, Moita

Conservatória do Registo Comercial de Moita. Matrícula n.º 2121/
20020524; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/
24052002.

Certifico que entre José Martins Presumido e Vitorino Sebastião
de Oliveira Martins foi constituída a sociedade em epígrafe que se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma PREVIMÓVEL � Fabrico de
Móveis, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua dos Carpinteiros, lote 15,
freguesia e concelho da Moita.

3 �Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como, abrir, ou encerrar agências, filiais, delegações, sucur-
sais ou outras formas de representação em território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no fabrico e comercialização de
móveis.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000,00 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 2500,00 euros, pertencente uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para obrigar a sociedade 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 � Ficam desde já nomeados gerentes, ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

ção em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
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c) Quando o sócio praticar actos que violem o contrato social ou
as obrigações sociais;

d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros
legitimários;

e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja
sócio;

f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exclusão ou exoneração de qualquer sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio

consentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia
geral.

2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no
balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quo-
tas, destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou
terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa,
a contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento,
os herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante co-
mum.

ARTIGO 8.º

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

Conferida, está conforme.

29 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Lucinda
Neves Abrunheiro Andrade. 1000087222

TRANSPORTES FERNANDO OLIVEIRA & CARLOS OLIVEIRA L.DA

Sede: Rua de Fernando Pessoa, 85, 3.º direito,
Baixa da Banheira, Moita

Conservatória do Registo Comercial de Moita. Matrícula n.º 2122/
09052002; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/
09052002.

Certifico que entre Fernando Guilhermino de Oliveira e Carlos
Manuel de Jesus de Oliveira, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Transportes Fernando Oliveira
& Carlos Oliveira, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Fernando Pessoa, 85,
3.º direito, freguesia da Baixa da Banheira, concelho da Moita.

3 �Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
e serem criadas sucursais, agências ou outras formas de represen-
tação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte rodoviário de
mercadorias por conta de outrém, comércio de materiais de cons-
trução, aterros e desaterros.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
50 000,00 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do
valor nominal de 25 000,00 euros, pertencente uma a cada um dos
sócios.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada, é necessária a intervenção
de um gerente nos termos da lei.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes, ambos os sócios e a não
sócia, Natércia dos Anjos Batata Bernardo, casada, residente na Rua
da Unidade, Bairro Alentejano, 13, Quinta do Anjo, Palmela.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Conferida está conforme.

30 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Cristina Maria
Lucas Bolina. 1000087225

COOPERATIVA RADIO TAXIS OS ALFAS
DO CONCELHO DA MOITA, C. R. L.

Sede: Rua de Alves Redol, garagem 4, Moita

Conservatória do Registo Comercial de Moita. Matrícula n.º 647/
900829; identificação de pessoa colectiva n.º 502418516; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 2/28012002.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi nomeada
direcção e conselho fiscal em 18 de Dezembro de 2001, para o
biénio 2002/2003.

Direcção: presidente � José Maria Lopes Marôco; secretá-
rio: Francisco António Oleiro Borracha; tesoureiro: José da Silva
ribeiro Ranhel.

Conselho fiscal: presidente � Sidónio Maria Pinelas; 1.º
vogal: Eliseu Francisco Pelica; 2.º vogal: Artur Vicente Bucha
Rodrigues.

Conferida está conforme.

5 de Março de 2002. � A Segunda-Ajudante, Cristina Maria
Lucas Bolina. 1000087228

PASTELARIA BEN-HUR, L.DA

Sede: Rua de General Humberto Delgado, 24,
Baixa da Banheira, Moita

Conservatória do Registo Comercial de Moita. Matrícula n.º 1143/
950718; identificação de pessoa colectiva n.º 503471194.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram deposi-
tados na respectiva pasta os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Conferida está conforme.

21 de Maio de 2002. � O Ajudante Principal, Germano dos
Santos Sousa. 1000087229

SOCIEDADE IMOBILIÁRIA E TURÍSTICA PINHAL DO FORNO, S. A.
Sede: Quinta da Fonte da Prata, Alhos Vedros, Moita

Conservatória do Registo Comercial de Moita. Matrícula n.º 1092/
950124; identificação de pessoa colectiva n.º 503347868.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram deposi-
tados na respectiva pasta os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Conferida está conforme.

21 de Maio de 2002. � O Ajudante Principal, Germano dos
Santos Sousa. 1000087230

J. LUÍS ALMEIRÃO & IRMÃO, L.DA

Sede: Estrada Nacional, Pontão 44, Alhos Vedros.

Conservatória do Registo Comercial de Moita. Matrícula n.º 466/
870521; identificação de pessoa colectiva n.º 501829130.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram deposi-
tados na respectiva pasta os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Conferida está conforme.

21 de Maio de 2002. � O Ajudante Principal, Germano dos
Santos Sousa. 1000087231
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CONSTRUÇÕES JOSÉ MARIA, L.DA

Sede: Rua de São Sebastião, 23, 2860 Moita

Conservatória do Registo Comercial de Moita. Matrícula n.º 466/
870521; identificação de pessoa colectiva n.º 501829130.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram deposi-
tados na respectiva pasta os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Conferida está conforme.

14 de Junho de 2002. � O Ajudante Principal, Germano dos
Santos Sousa. 1000087232

SETÚBAL

HELDER & RUI, ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 4527/
970617; identificação de pessoa colectiva n.º 503912182; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 108/20011228.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo: rede-
nominação com aumento de capital e alteração parcial do contrato.
Montante do reforço e como foi subscrito: 602 410$, em dinheiro,
quanto a 307 229$ por Rui Alexandre Prates da Silva e 295 181$
por Helder Pedro Pacheco do Carmo.

Artigo alterado: 3.º
Termos da alteração:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, já entrado
nos cofres da sociedade é de 5000,00 euros e está dividido em duas
quotas: uma de 2450,00 euros pertencente ao sócio Rui Alexandre
Prates da Silva e a outra de 2450,00 euros pertencente ao sócio
Helder Pedro Pacheco do Carmo.

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

Está conforme o original.

6 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu
Marques Pinheiro. 1000087136

COOPERATIVA DE HABITAÇÃO E CONSTRUÇÃO
ECONÓMICA FORÇA DE TODOS, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 27/
841114; identificação de pessoa colectiva n.º 500603561; inscri-
ção n.º 7; número e data de apresentação: 6/20020314.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Designação dos membros da direcção e conselho fiscal, efectua-

da em 26 de Janeiro de 2002.
Directores: presidente � Américo Manuel Arsénio, casado, Rua

do Convívio, 4, Pontes, Setúbal; secretário: Manuel António Tor-
res Damásio Neto, casado, Rua de 1.º de Agosto, 15, Pontes,
Setúbal; tesoureiro: Analídio Joaquim Estragadinho, casado, Rua dos
Resistentes, 15, Pontes, Setúbal; 1.º vogal: Francisco Marcolino
Rodrigues, casado, Rua de 1.º de Agosto, 7, Pontes, Setúbal; 2.º
vogal: Manuel Hortelão Teles, casado, Rua dos Resistentes, 7, Pon-
tes, Setúbal; 1.º suplente: João José Manteigas Catarino, casado, Rua
do Convívio, 32, Pontes, Setúbal; e 2.º suplente: Francisco José de
Sousa Maltêz, casado, Rua de 1.º de Agosto, 39, Pontes, Setúbal.

Fiscais: presidente � Joaquim Batista Castanho, casado, Rua do
Convívio, 23, Pontes, Setúbal; 1.º vogal: Valdemar Joaquim Cres-
po Campos, casado, Rua dos Resistentes, 21, Pontes, Setúbal; 2.º
vogal: Américo Gatinho Messias, casado, Rua do Convívio, 1, Pon-
tes, Setúbal; 1.º suplente: Carlos Costa Gouveia, casado, Rua de 7 de
Abril, 6, Pontes, Setúbal; e 2.º suplente: José Elísio Ferreira Mar-
ques, casado, Rua de 1.º de Agosto, 23, Pontes, Setúbal.

Prazo: biénio 2002/2003.

Está conforme o original.

6 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu
Marques Pinheiro. 1000087127

SBA � PROJECTO DE INSTALAÇÕES ESPECIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 4323/
960919; identificação de pessoa colectiva n.º 503752053.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe, ano de 2000.

Está conforme o original.

23 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Dulce Luísa Char-
neca Neno Tomaz. 1000087125

AMPLITUDE TOTAL � ACTIVIDADES RECREATIVAS
E DESPORTIVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 5955/
20010115; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/
20020521.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Cessação de funções de Maria João Gueterres do Carmo Sobral,

em 21 de Fevereiro de 2002, por renúncia.

Está conforme o original.

5 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu
Marques Pinheiro. 1000087123

TRIGAL � MOAGEM DE CEREAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 5753/
20000828; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 3; número e data da
apresentação: 7/20020521.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Cessação de funções de Fedra Alexandra Ferreira Aires Santos,

em 30 de Abril de 2002, por renúncia.

Está conforme o original.

6 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu
Marques Pinheiro. 1000087122

EQUISADO � COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
HOTELEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 3281/
930318; identificação de pessoa colectiva n.º 502982934; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 89/20011228.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Redenominação com aumento de capital e alteração parcial do

contrato. Montante do reforço e como foi subscrito: 2410$, em di-
nheiro, em partes iguais pelos sócios.

Artigo alterado: 3.º
Termos da alteração:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000,00 euros e é formado por duas quotas iguais, de valor nominal
de 2500,00 euros cada, e pertence uma a cada uma das sócias Luísa
Contreias Colaço e Maria da Assunção Venâncio Atanásio da Silva.

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

Está conforme o original.

6 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu
Marques Pinheiro. 1000087120

FILHOS DE CARLOS PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 2944/
920207; identificação de pessoa colectiva n.º 502715600; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 99/20011228.
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Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo: Redeno-
minação com aumento de capital e alteração parcial do contrato.
Montante do reforço e como foi subscrito: 602 410$, em dinheiro,
em partes iguais pelos sócios.

Artigo alterado: 3.º
Termos da alteração:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000,00 euros, inteiramente realizado em
dinheiro, e representado por quatro quotas iguais de 1250,00 euros,
pertencentes uma a cada sócio.

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

Está conforme o original.

6 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu
Marques Pinheiro. 1000087061

VIANA DO CASTELO
CAMINHA

VITELA GALEGA � INDÚSTRIA DE CRIAÇÃO DE GADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 757/
020607; identificação de pessoa colectiva n.º P506080145; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 6/020607.

Certifico que entre Mónica Teresa Miranda Borges, Nuno Ale-
xandre Miranda Cardoso Borges e Manuel João Miranda Cardoso
Borges foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo
contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Vitela Galega � Indústria de Cria-
ção de Gado, L.da, e tem a sua sede na Quinta do Arnado, fregue-
sia de Orbacém, concelho de Caminha.

§ único. A gerência, por simples deliberação, poderá deslocar a
sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como criar sucursais, agências ou outras formas legais de re-
presentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a produção, criação, importação e
exportação de todo o tipo de gado.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinhei-
ro, é de 5000 euros, dividido em três quotas: uma de 1668 euros,
da sócia Mónica Teresa Miranda Borges; e duas iguais de
1666 euros cada, uma de cada um dos sócios, Nuno Alexandre
Miranda Cardoso Borges e Manuel João Miranda Cardoso Borges.

§ 1.º Por deliberação unânime, poderão ser exigidas aos sócios
prestações suplementares até ao montante global de 50 000 euros,
na proporção das respectivas quotas.

§ 2.º Por deliberação unânime dos sócios poderão ser celebrados
contratos de suprimentos com a sociedade.

ARTIGO 4.º

A cessão de quotas, no todo ou em parte, é livremente permiti-
da entre sócios.

§ único. A cessão a estranhos carece do consentimento da so-
ciedade, a qual goza do direito de preferência em primeiro lugar e
os sócios não cedentes em segundo lugar.

ARTIGO 5.º

A administração e representação da sociedade, compete a um ou
mais gerentes a nomear em assembleia geral.

§ 1.º A gerência fica dispensada de caução e será ou não remu-
nerada conforme for deliberado em assembleia geral.

§ 2.º Ficam desde já nomeados gerentes os sócios, Mónica Te-
resa Miranda Borges, Nuno Alexandre Miranda Cardoso Borges e
Manuel João Miranda Cardoso Borges.

ARTIGO 6.º

Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de um ge-
rente.

§ único. Aos gerentes é expressamente vedado obrigar a socie-
dade em negócios de favor, sob pena de ser exigida responsabili-
dade por tais actos.

ARTIGO 7.º

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

a) Com o consentimento do seu titular;
b) Quando a quota for arrestada, penhorada, ou verificar-se qual-

quer outra forma de apreensão judicial;
c) Em caso de falência ou insolvência do sócio titular;
d) Em caso de partilha por divórcio ou separação judicial, quan-

do a quota for adjudicada a um não sócio.
§ 1.º O preço da quota amortizada será no caso da alínea a) o

valor acordado, e nos restantes casos o resultado do último balan-
ço e o pagamento da contrapartida é fraccionado em duas presta-
ções semestrais.

§ 2.º Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no
balanço como tal e que, posteriormente, sejam criadas uma ou vá-
rias quotas, destinadas a serem alienadas a um ou a alguns sócios ou
a terceiros.

ARTIGO 8.º

No caso de falecimento ou interdição de qualquer sócio os seus
herdeiros ou representantes legais deverão nomear, no prazo de
60 dias, um de entre eles como seu representante na sociedade.

ARTIGO 9.º

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

ARTIGO 10.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas
registadas enviadas aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias,
forma que será dispensada em caso de assembleias universais.

Está conforme o original.

12 de Junho de 2002. � A Conservadora, Helena Maria Rego
Pires Moreira Presa. 1000086389

COZINHAS ANASUSA, COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO
E COZINHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 75/
020607; identificação de pessoa colectiva n.º P504750968; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 5/020607.

Certifico que entre Maria Amélia Pinto Pereira e José Manuel
Ribeiro Lourenço foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Cozinhas Anasusa, Comércio de
Mobiliário e Cozinhas, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sede da sociedade é na Rua de 1.º de Dezembro, 19, da
vila, freguesia e concelho de Caminha.

2 � A gerência poderá, não carecendo da prévia deliberação dos
sócios, deslocar a sede social para outro local dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar sucursais,
agências, delegações, ou outras formas locais de representação, no
território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de mobiliário e
comércio de mobiliário de cozinhas.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (equivalente a 1 002 410$) e corresponde à soma das
seguintes quotas: uma, no valor de 4850 euros, pertencente à sócia
Maria Amélia Pinto Pereira; e outra no valor nominal de 150 euros,
pertencente ao sócio José Manuel Ribeiro Lourenço.
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ARTIGO 5.º

A divisão e cessão de quota, quando a favor de outras pessoas
que não os sócios, carece do consentimento da sociedade, confe-
rindo a esta, em primeiro lugar, e aos sócios não cedentes, em se-
gundo lugar, o direito de preferência na respectiva aquisição.

ARTIGO 6.º

Poderão ser feitos suprimentos à sociedade nas condições a es-
tabelecer por deliberação dos sócios.

ARTIGO 7.º

É permitida a amortização de quotas pela sociedade, nos seguintes
casos:

a) Insolvência ou falência do respectivo titular;
b) Penhora, arresto ou arrolamento da quota;
c) Quando o sócio pratique actos em prejuízo dos interesses so-

ciais.

ARTIGO 8.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me vier a ser deliberado em assembleia geral, pertence a ambos os
sócios, desde já nomeados gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade é necessária a intervenção de am-
bos os gerentes.

Está conforme o original.

12 de Junho de 2002. � A Conservadora, Helena Maria Rego
Pires Moreira Presa. 1000086386

VIANALUBE � COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 754/
020605; identificação de pessoa colectiva n.º P506181430; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 4/020605.

Certifico que entre José Américo Neves Trigueiros e Maria João
Simões Reino, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma VIANALUBE � Comércio de
Lubrificantes, L.da, tem a sua sede social do lugar de Bouças, fre-
guesia de Argela, concelho de Caminha.

§ único. Por simples deliberação da gerência poderá a sociedade
transferir a sede social para qualquer outro local dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como abrir filiais, sucur-
sais ou qualquer outra forma de representação social.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em distribuição e armazenagem
de lubrificantes.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e divide-se em duas quotas, uma no valor de 3000 euros
e pertencente ao sócio José Américo Neves Trigueiros e outra de
2000 euros e pertencente à sócia Maria João Simões Reino.

§ único. Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementa-
res de capital até ao montante do capital social e na proporção das
respectivas quotas.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade pertence a um gerente, ficando desde
já nomeado gerente o sócio José Américo Neves Trigueiros.

§ 1.º Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura do gerente.

Está conforme o original.

11 de Junho de 2002. � A Conservadora, Helena Maria Rego
Pires Moreira Presa. 1000086820

G. L. G. � CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 470/
950202; identificação de pessoa colectiva n.º 503414999;

averbamento n.º 1 e averbamento n.º 2 à inscrição n.º 8 e inscri-
ção n.º 10; números e data das apresentações: 1, 2 e 4/020606.

Certifico que Ricardo Nuno Lages Fernandes Martins, cessou
funções de gerente, em 23 de Abril de 2002, por destituição, que
António José Malheiro e Pita Guerreiro, cessou funções de geren-
te, em 16 de Maio de 2002 e por escritura exarada no mesmo dia,
a fls. 62, do livro de notas para escrituras diversas n.º 75-D, do
Cartório Notarial de Caminha, foi alterado o contrato de socieda-
de, nos corpos dos artigos 1.º e 3.º e artigo 4.º, passando a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação G. L. G. � Consultores, L.da

e tem a sua sede na Praça do Conselheiro Silva Torres, 56, 1.º, na
freguesia e concelho de Caminha.

§ único (Mantém-se.)

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
24 940 euros e corresponde à soma de quatro quotas: uma no va-
lor nominal de 14 964 euros; e duas no valor nominal de 3741 euros
cada, pertencentes ao sócio Mário João Rocha Garrido; e outra no
valor nominal de 2494 euros, pertencente ao sócio Ricardo Nuno
Lages Fernandes Martins.

§ único. (Mantém-se.)

ARTIGO 4.º

A gerência será exercida por um único gerente, podendo ser só-
cio ou não da sociedade, remunerado ou não, conforme vier a ser
deliberado em assembleia geral.

O texto completo do contrato de sociedade, na sua redacção ac-
tualizada, ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

11 de Junho de 2002. � A Conservadora, Helena Maria Rego
Pires Moreira Presa. 1000086383

HELENA BRANDÃO � SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 614/
990616; identificação de pessoa colectiva n.º 504421816; data da
apresentação: 020612.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas do exercício do ano de 2001.

13 de Junho de 2002. � A Conservadora, Helena Maria Rego
Pires Moreira Presa. 1000086376

MELGAÇO

AUTO SERVIÇO RIO DO PORTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Melgaço. Matrícula n.º 131;
identificação de pessoa colectiva n.º 503987573; data do depó-
sito: 06062002.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram deposi-
tados os documentos respeitantes à prestação de contas do ano 2001.

11 de Junho de 2002. � A Conservadora, Ana Cláudia Borges
Fernandes da Silva. 1000086871

AUTO TÁXI SANTA MARIA DA PORTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Melgaço. Matrícula n.º 181;
identificação de pessoa colectiva n.º 505426064; data do depó-
sito: 05062002.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram deposi-
tados os documentos respeitantes à prestação de contas do ano 2001.

11 de Junho de 2002. � A Conservadora, Ana Cláudia Borges
Fernandes da Silva. 1000087227
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AUTO TÁXI TRIGUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Melgaço. Matrícula n.º 185;
identificação de pessoa colectiva n.º 505455676; data do depó-
sito: 06062002.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram deposi-
tados os documentos respeitantes à prestação de contas do ano 2001.

12 de Junho de 2002. � A Conservadora, Ana Cláudia Borges
Fernandes da Silva. 1000087277

TÁXIS FONTE DA VILA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Melgaço. Matrícula n.º 182;
identificação de pessoa colectiva n.º 505426056; data do depó-
sito: 07062002.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram deposi-
tados os documentos respeitantes à prestação de contas do ano 2001.

12 de Junho de 2002. � A Conservadora, Ana Cláudia Borges
Fernandes da Silva. 1000087278

A CASTREJA � TURISMO E PRODUTOS REGIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Melgaço. Matrícula n.º 174;
identificação de pessoa colectiva n.º 505251248; data do depó-
sito: 11062002.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram deposi-
tados os documentos respeitantes à prestação de contas do ano 2001.

12 de Junho de 2002. � A Conservadora, Ana Cláudia Borges
Fernandes da Silva. 1000087279

TOUQUINHEIRAS � SOCIEDADE AGRO-TURÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Melgaço. Matrícula n.º 156/
990311; identificação de pessoa colectiva n.º 504672975; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 2/020606.

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

Alteração parcial de pacto.
Artigos alterados: 3.º e 4.º.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos bens
constantes da escrita, é de 50 000 euros, dividido em cinco
quotas: duas no valor nominal de 8500,03 euros cada, pertencentes
uma a cada um dos sócios José Luís Gonçalves de Araújo e Maria
Luísa Ferreira Ribeiro Araújo, uma no valor nominal de
16 499,97 euros, pertencente à sócia Rosa Catarina Afonseca de
Araújo e duas nos valores nominais de 1646,03 euros e
14 853,94 euros pertencentes à sócia Clementina dos Anjos Ribei-
ro Araújo.

§ único. Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplemen-
tares de capital, até 20 000 euros, na proporção das respectivas
quotas.

ARTIGO 4.º

Gerência e vinculação da sociedade

1 � A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo e
fora dele, pertence aos sócios José Luís Gonçalves de Araújo, Maria
Luísa Ferreira Ribeiro Araújo e Clementina dos Anjos Ribeiro
Araújo.

2 � Para obrigar a sociedade é necessária a assinatura conjunta
de dois dos gerentes, sendo sempre uma delas, obrigatoriamente, a
do gerente José Luís Gonçalves de Araújo.

Está conforme.

12 de Junho de 2002. � A Conservadora, Ana Cláudia Borges
Fernandes da Silva. 1000086364

PONTE DE LIMA

PIRES TRIGO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Regatal, Arcozelo, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 90/750701; identificação de pessoa colectiva n.º 500314284;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5 e inscrição n.º 9; números e
data das apresentações: 8 e 9/20020603.

Certifico que, pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5 foi, relati-
vamente à sociedade em epígrafe registada a cessação de funções
de gerente de José Cândido de Brito Pires Trigo em 6 de Junho de
2002, por renúncia e, pela escritura lavrada em 3 de Junho de 2002,
de fls. 146 a 148 do livro de notas para escrituras diversas n.º 104-A,
do Centro de Formalidades de Empresas de Braga, foi aumentado
o capital social da citada sociedade em 55 000,00 euros em dinheiro,
passando a ser de 60 000,00 euros tendo também sido alterado par-
cialmente o contrato quanto ao seu artigo 4.º e o corpo do 5.º, os
quais passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
60 000 euros, e corresponde à soma de cinco quotas, três iguais do
valor nominal de 15 000 euros, pertencentes uma a cada um dos
sócios José Maria Martins Pires Trigo, José Augusto Teixeira Pi-
res Trigo e João Maria Martins Pires Trigo, e uma do valor nomi-
nal de 875 euros, tendo a natureza de bem próprio e outra do va-
lor nominal de 14 125 euros, tendo a natureza de bem comum,
ambas pertencentes ao sócio José Carlos Martins Pires Trigo.

ARTIGO 5.º

A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem aos sócios José Maria Martins Pires Trigo, José Augusto
Teixeira Pires Trigo e José Carlos Martins Pires Trigo, que se
mantém na gerência, e ainda ao sócio João Maria Martins Pires
Trigo, que desde já é nomeado gerente.

O texto completo do contrato da sociedade, na sua redacção ac-
tualizada, ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

5 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Inês da Sil-
va Varela. 1000086560

BILLY AUTO � REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Figueiras, Freixo, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 1172/20020604; identificação de pessoa colectiva n.º 506000923;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/20020604.

Certifico que, por escritura lavrada em 28 de Fevereiro de 2002,
de fls. 35 a 36 do livro de notas para escrituras diversas n.º 665-D,
do 2.º Cartório Notarial de Barcelos e, entre Eduardo Catarino do
Rego, casado com Miquelina Maria do Anjo Vieira, na comunhão
de adquiridos, Figueiras, Freixo, Ponte de Lima e Maria Laurinda
Abreu Catarino, divorciada, Figueiras, foi constituída a sociedade
em epígrafe que se rege pelo contrato com a seguinte redacção:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Billy Auto � Reparação de
Automóveis, L.da

2 � A sua sede é no lugar de Figueiras, da freguesia de Freixo,
concelho de Ponte de Lima.

3 � A sociedade poderá criar filiais, agências e sucursais, onde
e quando julgar conveniente, e poderá transferir a sua sede para
outro local do mesmo concelho ou de concelhos limítrofes, por
intermédio da gerência, a solicitação desta, mediante consentimen-
to dado por simples deliberação da assembleia geral.

2.º

A sociedade tem por objecto: manutenção e reparação de veículos
automóveis; comércio de peças e acessórios para veículos automó-
veis; comércio de veículos automóveis.
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3.º

1 � O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros,
e é representado por duas quotas, uma de 2550 euros e outra de
2450 euros, pertencentes, respectivamente a Maria Laurinda Abreu
Catarino e Eduardo Catarino do Rego.

2 � Por deliberação da assembleia geral, poderão ser exigidas
aos sócios prestações suplementares de capital, em numerário, até
ao décuplo do capital social.

3 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que
esta carecer, nos termos e condições que forem aprovados em
assembleia geral.

4.º

A cessão de quotas a não sócios carece de prévio consentimento
da sociedade e dos sócios não cedentes que, por esta mesma ordem,
terão direito de preferência.

5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence a ambos os sócios, que
desde já são nomeados gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos e representá-la em juízo e fora dele, activa e passivamente, é
necessária a assinatura conjunta de ambos os gerentes. Porém, nos
actos e documentos de mero expediente, é suficiente a assinatura
de um gerente.

3 � Nos poderes de gerência estão incluídos os de comprar,
vender, permutar e alugar veículos automóveis e quaisquer outros
bens móveis, celebrar contratos de locação financeira ou de leasing
e tomar de arrendamento ou trespasse locais destinados ao exercí-
cio da sua actividade.

4 � É expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade
em actos e contratos estranhos aos negócios sociais, designadamente
em letras de favor, fianças, abonações e semelhantes, os quais res-
ponderão perante a sociedade por todos os prejuízos que porventura
lhe causarem.

6.º

Os lucros líquidos disponíveis, apurados em cada balanço, serão
ou não distribuídos, conforme for deliberado em assembleia geral.

Conferida, está conforme.

4 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Inês da Sil-
va Varela. 1000086974

CARPINTARIA PUGA & PUGA, L.DA

Sede: Bouça, Facha, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 1008/20010814; identificação de pessoa colectiva
n.º 505552612; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 10/
20020604.

Certifico que, por escritura lavrada em 6 de Março de 2002, de
fls. 49 a 49 verso do livro de notas para escrituras diversas n.º 261-S,
do Cartório Notarial de Ponte de Lima, foi efectuada a dissolução da
sociedade em epígrafe e encerramento da liquidação, tendo as contas
sido aprovadas em 6 de Março de 2002.

Conferida está conforme.

4 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Inês da Sil-
va Varela. 1000086973

CENTRAL TÁXIS DO CRUZEIRO , L.DA

Sede: Cachada, Friastelas, Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 651; identificação de pessoa colectiva n.º 504003640; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 1/20020604.

Certifico que por escritura lavrada a 24 de Abril de 2002 no 2.º
Cartório Notarial de Barcelos de fls. 79 a 80 do livro de notas para
escrituras diversas n.º 671-D, foi aumentado e redenominado o ca-
pital social da sociedade em epígrafe em 0,06 euros subscrito e

realizado em dinheiro pelo sócio Fernando Reis de Lemos, passando
a ser de 12 470,00 euros, tendo o contrato da sociedade sido alte-
rado, passando o artigo 3.º a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social é de 12 470 euros, integralmente realizado é di-
vidido em duas quotas, sendo a primeira no valor de 9976,01 euros
pertencente ao sócio Fernando Reis de Lemos e a segunda no va-
lor de 2493,99 euros, pertencente à sócia Erminda da Rocha Pires
Lemos.

O texto completo do contrato da sociedade, na sua redacção ac-
tualizada, ficou depositado  na pasta respectiva.

Está conforme.

4 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Adelisa Maria de
Magalhães Vieira Pereira Velho. 1000086972

AVELINO FARIA, SOCIEDADE UNIPESSOAL , L.DA

Sede: lugar de Andeão, Rebordões, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 1173/20020604; identificação de pessoa colectiva
n.º 506170403; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/
20020604.

Certifico, que Avelino de Lima Gonçalves de Faria, casado com
Maria Irene da Costa Abreu Faria, na comunhão de adquiridos e,
por escritura de 27 de Maio de 2002, exarada a fls. 88 a fls. 89, do
livro de notas para escrituras diversas n.º 279-S, do Cartório
Notarial de Ponte de Lima, constituiu a sociedade em epígrafe que
se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a denominação Avelino Faria, Sociedade
Unipessoal, L.da, tem a sua sede no lugar de Andeão, da freguesia
de Rebordões (Souto), deste concelho de Ponte de Lima.

§ único. Por simples deliberação de gerência, a sede social po-
derá ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe, bem como criar e abrir em qualquer pon-
to do país, delegações, filiais, sucursais ou outras formas de repre-
sentação social.

2.º

A sociedade tem o objecto seguinte comércio a retalho de má-
quinas e equipamento para escritórios, como informática,
consumíveis; e assistência técnica.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma única quota de igual valor, per-
tencente ao único sócio Avelino de Lima Gonçalves de Faria.

4.º

A gerência da sociedade, a sua representação em juízo e fora dele,
activa e passivamente, será exercida pelo sócio Avelino de Lima
Gonçalves de Faria, o qual é desde já nomeado gerente, sendo su-
ficiente a sua assinatura para obrigar a sociedade.

5.º

O sócio exerce as competências da assembleia geral, por deci-
são registada em acta e por ele assinada.

6.º

O sócio poderá fazer à sociedade os suprimentos que ela care-
cer nas condições de juro e reembolso acordadas em assembleia
geral, bem como prestações suplementares até 20 vezes o capital
social.

7.º

Entre o próprio sócio e a sociedade poderão ser celebrados quais-
quer negócios jurídicos 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.
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Assim o disse e outorgou, declarando sob sua responsabilidade
que o capital social foi efectuado hoje, na agência desta vila de
Ponte de Lima, da Caixa Geral de Depósitos, S. A., e que a gerên-
cia poderá celebrar quaisquer negócios compreendidos no objecto
social, antes do registo definitivo da sociedade, bem como tomar
de arrendamento ou trespasse quaisquer locais, ficando ainda a
gerência, desde já autorizada a levantar a totalidade do capital depo-
sitado, nos termos da alínea b) do n.º 4 do artigo 202.º do Código
das Sociedades Comerciais, a fim de custear as despesas de cons-
tituição e registo da sociedade, instalação da sede social e compra
de bens de equipamento.

Está conforme.

4 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Inês da Sil-
va Varela. 1000086868

VALENÇA

JOSÉ PIRES & RODRIGUES, L.DA

Sede: Oliveira da Mosca, freguesia de Ganfei, Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 294;
identificação de pessoa colectiva n.º 502461721; inscrição n.º 4;
número e apresentação 21/011227.

Certifico que foi registado aumento de capital e alteração parcial
do contrato com redenominação dos quotas e do capital para euros.

Artigo alterado: 4.º
Capital: 5000 euros.
Montante após o reforço de 2410$, subscrito por incorporação de

reservas, pelos sócios na proporção da suas quotas.
Sócios e quotas: José de Lima Pires e Maria da Graça Costa

Rodrigues Pires, 2500 euros para cada um.

Mais certifico que forma depositadas na pasta respectiva a acta
e o texto completo do contrato.

A Segunda-Ajudante em substituição legal da Conservadora,
Liliana Maria Sousa de Oliveira Rasquinho Rita. 1000086546

PIROESPECTÁCULOS � INDÚSTRIA DE PIROTECNIA, L.DA

Sede: Gondomil, Fontoura, Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 756;
identificação de pessoa colectiva n.º 504985353; data do recebi-
mento: 02.

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

11 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante em substituição
legal da Conservadora, Liliana Maria Sousa de Oliveira Rasquinho
Rita. 1000086542

INERCER � GODOS E AREIAS, S. A.
Sede: Passos, Cerdal, Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 280;
identificação de pessoa colectiva n.º 502374225; data do recebi-
mento: 02.

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

11 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante em substituição
legal da Conservadora, Liliana Maria Sousa de Oliveira Rasquinho
Rita. 1000086539

SILVA & DIAS, L.DA

Sede: Lugar de Passos, freguesia de Cerdal

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 430;
identificação de pessoa colectiva n.º 503106348; inscrição n.º 14;
número e data da apresentação: 17/011210.

Certifico que foi registado aumento de capital e alteração parcial
do contrato com redenominação das quotas e do capital para euros.

Artigo alterado: 3.º
Capital: 5000 euros, montante após o reforço em 602 410$ subs-

crito em dinheiro, por cada sócia, na proporção das respectivas
quotas.

Pela sócia Ana Maria Gama da Cunha Dias, 120 482$; 30 121$
e 51 205$ em aumento das suas quotas de 80 000$; 20 000$ e de
34 000$ respectivamente; Maria Dolores Alves Uveira, 120 482$;
30 121$ e 49 698$ em aumento das suas quotas de 80 000$;
20 000$ e 33 000$, respectivamente, e Maria de Lurdes Garcia
Andrez da Cunha, 120 482$, 30 121$ e 49 698$ em aumento das
suas quotas de 80 000$, 02 000$ e 33 000$, respectivamente.

Sócios e quotas: Ana Maria Gama da Cunha Dias, 1000 euros;
250 euros e 425 euros; Maria Dolores Alves Uveira, 1000 euros;
250 euros e 412,50 euros e Maria de Lurdes Garcia Andrez Cunha,
1000 euros; 250 euros e 412,50 euros.

Mais certifico que foram depositadas na pasta respectiva a acta
e o texto completo do contrato.

7 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante em substituição le-
gal da Conservadora, Liliana Maria Sousa de Oliveira Rasquinho
Rita. 1000086535

PESOLAN � TÊXTEIS PUBLICITÁRIOS, L.DA

Sede: Lugar de Alto das Cerejas, freguesia de Campos,
concelho de Vila Nova da Cerveira

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 886;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 7/020516.

Certifico que foi registado alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 1.º,
que passa a ter a seguinte nova redacção:
Sede: lugar de Passos, freguesia de Cerdal.

Foi feito o depósito na respectiva pasta do texto completo na sua
redacção actualizada, bem como da acta.

11 de Junho de 2002 � A Segunda-Ajudante em substituição
legal da Conservadora, Liliana Maria Sousa de Oliveira Rasquinho
Rita. 1000086531

MADEIRAS � ROGELIO PIÑERO & FILHOS, L.DA

Sede: Edifício Status, lojas 49/55, 1.º,
Avenida de São Teotónio, freguesia de Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 469;
identificação de pessoa colectiva n.º 503339237; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 8/020529.

Certifico que foi registado aumento de capital e alteração parcial
do contrato com redenominação das quotas e do capital para euros:

Artigo alterado: 3.º
Capital: 5000 euros, montante após o reforço em 2410$ subscri-

to por incorporação de reservas, 482$ por cada um dos sócios em
reforço das respectivas quotas.

Sócios e quotas: Rogélio Piñero Vazquez, Rogélio Piñero
Gonzalez; Manuel Piñero Gonzalez; Daniel Piñero Gonzalez e José
Fernandez Martinez, 1000 euros cada um.

Mais certifico que foram depositados na pasta respectiva a acta
e o texto completo do contrato.

7 de Junho de 2002 � A Segunda-Ajudante em substituição le-
gal da Conservadora, Liliana Maria Sousa de Oliveira Rasquinho
Rita. 1000086528

LONGRANITOS � EXTRACÇÃO DE GRANITOS E ROCHAS, L.DA

Sede: Avenida Além do Rio, 778, freguesia de Areosa,
concelho de Viana do Castelo

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 889;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 3/020528.
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Certifico que foi registada alteração parcial do contrato.
Artigos alterados: corpo do 1.º e 3.º,
que passam a ter a seguinte nova redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma LONGRANITOS � Extracção de
Granitos e Rochas, L.da e tem a sua sede no Edifício Luso Galaico,
lugar de Antas , freguesia e concelho de Valença.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
24 940 euros e corresponde à soma de três quotas, sendo duas do
valor nominal de 8313 euros cada uma, pertencentes ao sócio Fran-
cisco Lemos Romero e uma do valor nominal de 8314 euros, per-
tencente ao sócio Francisco Lemos Martinez.

14 de Junho de 2002 � A Segunda-Ajudante em substituição
legal da Conservadora, Liliana Maria Sousa de Oliveira Rasquinho
Rita. 1000086526

VILA REAL
CHAVES

GRANIFLÁVIA � GRANITOS E MÁRMORES FLAVIENSES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 385;
identificação de pessoa colectiva n.º 502103701; inscrição n.º 10;
número e data da apresentação: 2/020607.

Certifico que, foi alterado o artigo 4.º do pacto social e ficou com
a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
157 121,33 euros, dividido em cinco quotas, uma no valor nominal
de 52 373,77 euros, pertencente ao sócio Henrique Rosa Ferreira,
duas nos valores nominais de 36 661,64 euros, cada, pertencendo
uma a cada um dos sócios Cândido Augusto da Cunha e Fernando
Loureiro Nogueira, duas nos valores nominais de 15 712,14 euros,
cada, pertencendo uma a cada um dos sócios Josué Ferreira Noguei-
ra e José Carlos Martins da Cunha.

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

Está conforme.

7 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Machado de Moura. 1000086822

MURÇA

A. J. COSTA & FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Murça. Matrícula n.º 138/
020531; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/020531.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, da qual se
publica o pacto social:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma A. J. Costa & Fernandes, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Novainho, 1, freguesia de
Jou, concelho de Murça.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe
podendo ainda ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras for-
mas locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de café, snack-bar.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente rea-
lizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais, do
valor nominal de 2500 euros, cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou
não sócios, a nomear em assembleia geral, com ou sem remunera-
ção conforme aí for deliberado.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente, o sócio António José da
Costa.

ARTIGO 5.º

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

Está conforme.

12 de Junho de 2002. � A Ajudante, Anabela de Jesus Martins
Plácido. 1000087192

VALPAÇOS

TRANSPORTES FRAGA & IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valpaços. Matrícula n.º 288/
010307; identificação de pessoa colectiva n.º 505362759; data
12062002.

Certifico que foram depositados a fotocópia da acta da aprova-
ção de contas, o balanço, a demonstração dos resultados, o anexo
do balanço e à demonstração dos resultados, o relatório de gerên-
cia e a declaração da dispensa de revisão legal de contas, relativo
ao registo de prestação de contas do ano de exercício de 2001, da
sociedade em epígrafe.

12 de Junho de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
Lameirão Gonçalves. 1000087116

VALFRUTOS � COMERCIALIZAÇÃO DE FRUTOS SECOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valpaços. Matrícula n.º 125/
920206; identificação de pessoa colectiva n.º 502694246; data
12062002.

Certifico que foram depositados a fotocópia da acta da aprova-
ção de contas, o balanço, a demonstração dos resultados, o anexo
ao balanço e à demonstração dos resultados, o relatório de gerên-
cia e a declaração da dispensa de revisão legal de contas, relativo
ao registo de prestação de contas do ano de exercício de 2001, da
sociedade em epígrafe.

12 de Junho de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
Lameirão Gonçalves. 1000087118

MEDEIROS & CAVALEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valpaços. Matrícula n.º 216/
980818; identificação de pessoa colectiva n.º 504213482; data
12062002.

Certifico que foram depositados a fotocópia da acta da aprova-
ção de contas, o balanço, a demonstração dos resultados, o anexo
do balanço e à demonstração dos resultados, o relatório de gerên-
cia e a declaração da dispensa de revisão legal de contas, relativo
ao registo de prestação de contas do ano de exercício de 2001, da
sociedade em epígrafe.

12 de Junho de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
Lameirão Gonçalves. 1000087248

GRUDAFIL � COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valpaços. Matrícula n.º 227/
990106; identificação de pessoa colectiva n.º 504331329; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 3/20020605.
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Certifico, que em relação à sociedade em epígrafe foi deposita-
da fotocópia da acta da assembleia geral de que consta a nomea-
ção como gerente de Maria Constança Gomes Rodrigues, em 30 de
Abril de 2002.

12 de Junho de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
Lameirão Gonçalves. 1000087252

BATISTA & FILHOS � TRANSPORTES DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valpaços. Matrícula n.º 170/
960105; identificação de pessoa colectiva n.º 503643505; data
12062002.

Certifico que foram depositados a fotocópia da acta da aprova-
ção de contas, o balanço, a demonstração dos resultados, o anexo
ao balanço e à demonstração dos resultados, o relatório de gerên-
cia e a declaração da dispensa de revisão legal de contas, relativo
ao registo de prestaçãp de contas do ano de exercício de 2001, da
sociedade em epígrafe.

12 de Junho de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
Lameirão Gonçalves. 1000087202

NORTELANDIA � VIAGENS E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valpaços. Matrícula n.º 244/
990827; identificação de pessoa colectiva n.º 504512021; data
12062002.

Certifico que foram depositados a fotocópia da acta da aprova-
ção de contas, o balanço, a demonstração dos resultados, o anexo
ao balanço e à demonstração dos resultados, o relatório de gerên-
cia e a declaração da dispensa de revisão legal de contas, relativo
ao registo de prestação de contas do ano de exercício de 2001, da
sociedade em epígrafe.

12 de Junho de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
Lameirão Gonçalves. 1000087203

GAMA & GAMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valpaços. Matrícula n.º 40/
711217; data 12062002.

Certifico que foram depositados a fotocópia da acta da aprova-
ção de contas, o balanço, a demonstração dos resultados, o anexo
ao balanço e à demonstração dos resultados, o relatório de gerên-
cia e a declaração da dispensa de revisão legal de contas, relativo
ao registo de prestação de contas do ano de exercício de 2001, da
sociedade em epígrafe.

12 de Junho de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
Lameirão Gonçalves. 1000087200

N. M. F. � VENDA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valpaços. Matrícula n.º 340/
020604; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/
20020604.

Certifico, que entre Carlos Manuel Barreira Ferreira e Nelson
Manuel do Santos Ferreira, foi constituída a sociedade em epígrafe,
por escritura de 3 de Junho de 2002, fls. 40, do livro de notas para
escrituras diversas n.º 124-D, no Cartório Notarial Valpaços, que se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma N. M. F. � Venda de Materiais de
Construção Civil, L.da, e tem a sua sede na Rua do Posto Clínico,
lugar e freguesia de Lebução, concelho de Valpaços.

§ único. Por simples deliberação a gerência poderá transferir a
sede social para qualquer outro local do mesmo concelho ou con-
celhos limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais ou qualquer

outra forma de representação social, quer em território nacional quer
no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na venda de materiais de cons-
trução civil.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma no
valor nominal de 4500 euros pertencente ao sócio Carlos Manuel
Barreira Ferreira e outra no valor nominal de 500 euros, pertencente
ao sócio Nelson Manuel dos Santos Ferreira.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou
sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral, fica
a cargo dos gerentes, sócios ou não sócios.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos é suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares
de capital até 20 vezes o capital social e ou suprimentos, nas con-
dições que vierem a ser estabelecidas em assembleia geral.

ARTIGO 6.º

A cessão total ou parcial de quotas é livre entre os sócios, care-
cendo nos demais casos do consentimento da sociedade, que terá
o direito de preferência em primeiro lugar, cabendo este direito aos
sócios não cedentes se aquela o não desejar.

Está conforme o original.

12 de Junho de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
Lameirão Gonçalves. 1000087060

BALTAZAR & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valpaços. Matrícula n.º 147/
930727; identificação de pessoa colectiva n.º 501220151; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 7/20020514.

Certifico, que em relação à sociedade em epígrafe foi deposita-
da fotocópia da acta da assembleia geral na pasta respectiva, de que
consta a nomeação de gerentes, Celestino Lopes Baltazar e Alda de
Jesus Lopes Baltazar Micaelo, nomeados em 15 de Abril de 2002.

12 de Junho de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
Lameirão Gonçalves. 1000087057

VISEU
CASTRO DAIRE

JOSÉ CARLOS PEREIRA RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castro Daire. Matrícula
n.º 399; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/270502.

Certifico que entre José Carlos Pereira Rodrigues e mulher
Laurinda Ferreira da Silva Rodrigues, casados na comunhão geral,
foi constituída a sociedade em epígrafe, que se regerá pelo seguin-
te contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de José Carlos Pereira
Rodrigues, L.da e tem as sua sede na Rua Principal, Lugar de Rel-
va, freguesia das Monteiras, concelho de Castro Daire.

§ único. A gerência da sociedade, por simples deliberação, po-
derá deslocar a sede social dentro do mesmo concelho ou para
concelhos limítrofes, bem como criar sucursais, filiais, agências ou
qualquer outras formas locais de representação permanente no ter-
ritório nacional ou no estrangeiro.

2.º

A sociedade tem como objecto o calcetamento e reparação de vias
urbanas para veículos e peões e terraplanagens.
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3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em numerá-
rio, é de 15 000 euros, e corresponde à soma de duas quotas, uma
de 12 000 euros do sócio José Carlos Pereira Rodrigues e outra de
3000 euros, pertencente à sócia Laurinda Ferreira da Silva
Rodrigues.

4.º

A administração da sociedade, dispensada de caução e remune-
rada ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, recairá
sobre sócios ou não a designar por esta, ficando, desde já, nomea-
do gerente o sócio José Carlos Pereira Rodrigues.

§ único. Para obrigar a sociedade em qualquer actos ou contra-
tos, judicial e extrajudicialmente, é necessária a assinatura de um
gerente.

5.º

Na cessão de quotas a estranhos, a sociedade em primeiro lugar,
e depois os sócios, gozarão do direito de preferência.

6.º

A sociedade poderá adquirir livremente participações no capital
de outras sociedades, mesmo que estas tenham objecto social di-
verso do seu e associar-se a pessoas singulares ou colectivas e em
agrupamentos complementares de empresas e consórcios.

7.º

Poderão ser efectuados pelos sócios à sociedade os suprimentos
de que ela carecer, gratuitos ou onerosos, e exigidas prestações
suplementares de capital até ao montante do décuplo do capital
existente, mediante deliberação da assembleia geral, tomada por
unanimidade de votos dos respectivos sócios.

8.º

Transitório

A sociedade poderá iniciar imediatamente a sua actividade, para
o que fica, desde já, conferida à gerência a necessária autorização
para outorgar quaisquer negócios jurídicos em seu nome, bem como,
para proceder ao levantamento do capital depositado, com vista à
satisfação das despesas emergentes deste contrato, suas publicações
e registo, e de equipamentos e mercadorias adquiridos ou a adquirir.

Está conforme o original.

27 de Maio de 2002. � O Segundo-Ajudante, Esaú de Sousa
Almeida. 1000087142

JOSÉ FERREIRA, FILHO & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castro Daire. Matrícula
n.º 128/901120; identificação de pessoa colectiva n.º 502450690;
apresentado: 020527.

Foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: prestações de contas.
Ano de exercício: 2001.

Está conforme o original.

29 de Maio de 2002. � O Ajudante, Esaú de Sousa Almeida.
1000085908

M. P. M � AGÊNCIA FUNERÁRIA, UNIPESSOAL L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castro Daire. Matrícula
n.º 400; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/020527.

Certifico que por Manuel Augusto Pereira Morgado, casado com
Alice Pinto Cardoso, na comunhão de adquiridos, foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se regerá pelo seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma M. P. M. � Agência Funerária,
Unipessoal, L.da, tem a sua sede na Rua de Cândido dos Reis, 9,
freguesia e concelho de Castro Daire.

§ único. Sem dependência de deliberação do sócio, é licito à
gerência deslocar a sede social, dentro do concelho ou para conce-
lhos limítrofes, bem como a criação de sucursais, agências, dele-
gações ou outra qualquer forma de representação no território na-
cional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em actividades funerárias e conexas.

ARTIGO 3.º

A aquisição pela sociedade de participações em quaisquer outras
sociedades com um objecto congénere, depende, sempre, de deli-
beração validamente tomada em assembleia geral.

ARTIGO 4.º

O capital social subscrito e realizado é de 5000 euros, correspon-
dente a uma só quota com valor nominal igual, pertencente ao só-
cio Manuel Augusto Pereira Morgado, casado sob o regime de bens
adquiridos com Alice Pinto Cardoso, residente na Rua do Tojeiro,
14, freguesia e concelho de Castro Daire, portador do bilhete de
identidade n.º 3191368, emitido em 25 de Novembro de 1997 pelo
Arquivo de Identificação de Lisboa, contribuinte n.º 141987502.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade é exercida pelo sócio Manuel
Augusto Pereira Morgado, desde já fica nomeado gerente com dis-
pensa de caução e remunerado ou não conforme for deliberado em
assembleia geral.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os actos ou contratos é
necessária a assinatura do gerente.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar a quota de sócio:
1 � Que for penhorada, arrestada ou incluída em massa falida

ou insolvente, quer a quota quer os direitos do sócio ao lucro da
sociedade.

2 � Quando, por morte do sócio não lhe suceda o cônjuge ou
herdeiros legitimários.

3 � Que seja considerado interdito ou inabilitado.

ARTIGO 7.º

1 � Os sócios poderão efectuar os suprimentos que a sociedade
carecer, nos termos e condições que vierem a ser deliberadas em
assembleia geral.

2 � Poderá também, efectuar prestações suplementares de capi-
tal à sociedade, até ao montante 50 000 euros, mediante delibera-
ção tomada por unanimidade, em assembleia geral para esse fim.

ARTIGO 8.º

A gerência fica desde já autorizada a celebrar quaisquer negócios
jurídico por conta da sociedade, no âmbito do respectivo objecto, ou
que sejam necessários para a satisfação dos seus fins sociais.

Está conforme o original.

29 de Maio de 2002. � O Segundo-Ajudante, Esaú de Sousa
Almeida. 1000086294

FÁBRICA DE MÁRMORES, OLIVEIRA & FERREIRA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Castro Daire. Matrícula
n.º 401; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/020527.

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

CAPÍTULO I

Denominação, sede, objecto e duração

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Fábrica de Mármores, Oliveira &
Ferreira, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � Tem a sua sede no Parque Industrial Senhora da Ouvida,
freguesia e concelho de Castro Daire.
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2 � A administração pode, nos termos da lei, deslocar a sede
social dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e, bem
assim, abrir qualquer outra forma local de representação social em
Portugal ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

Tem por objecto o fabrico, transformação, comércio, importação,
exportação de granitos, mármores e rochas similares.

ARTIGO 4.º

É licito a sociedade sub-contratar serviços a outras entidades.

CAPÍTULO II

Capital social e acções

ARTIGO 5.º

O capital social é de 50 000 euros, dividido em 10 000 acções,
do valor nominal de 5 euros cada e subscrito em numerário pelos
accionistas da seguinte forma:

Manuel Cardoso Ferreira, com 2600 acções; Fernando Joaquim de
Oliveira, com 2600 acções; João Pedro Xavier Pereira, com 1650 ac-
ções; Paulo Jorge Machado Nunes, com 1650 acções: M. Matos
Paiva, S. A., com 1000 acções; Carlos Pinto Antunes, com 500 acções.

O capital social encontra-se realizado na totalidade por cada um
dos accionistas.

Qualquer accionista poderá efectuar suprimentos à sociedade,
quando este deles carecer, nas condições de retribuição e reembol-
so que forem acordados em assembleia geral.

ARTIGO 6.º

1 � As acções são ao portador e serão representadas por títulos
de 100, 500 ou 1000 acções.

2 � Os títulos serão emitidos em grupos de quaisquer das de-
nominações referidas, mediante solicitação e a expensas de qual-
quer accionista.

3 � Todas as acções podem revestir forma meramente escritural,
sem incorporação de títulos, sendo reciprocamente convertíveis com
as tituladas, a pedido e expensas do accionista.

4 � Os títulos serão assinados pela administração que o poderá
fazer por meios mecânicos ou chancela.

CAPÍTULO III

Disposições gerais relativas aos órgãos sociais

ARTIGO 7.º

1 � São órgãos sociais:
a) A assembleia geral;
b) O conselho de administração;
c) O fiscal único.
2 � Os titulares dos órgãos sociais são eleitos por períodos de

quatro anos, que coincidem com os exercícios sociais, podendo ser
reeleitos, uma ou mais vezes.

3 � Os mandatos só terminam com a eleição de novos titulares
dos respectivos órgãos, salvo nos casos de renúncia ou destituição.

ARTIGO 8.º

A administração pode nomear procuradores e atribuir-lhes pode-
res, nos termos da lei.

CAPÍTULO IV

Assembleia geral

ARTIGO 9.º

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas e
as sua deliberações validamente tomadas a todos obrigam.

2 � A mesa da assembleia geral é constituída por um presiden-
te e um secretário, que poderão não ser accionistas.

3 � Cabe um voto a cada 100 acções.
4 � Além dos accionistas têm o direito a participar na assembleia

geral, embora não possam votar, as pessoas que exerçam cargos
sociais.

ARTIGO 10.º

A participação de um accionista na assembleia geral está depen-
dente do registo ou depósito de, pelo menos, uma acção junto da
própria sociedade ou da produção de prova de que se encontra

depositada numa instituição bancária ou parabancária, pelo menos 10 dias
antes da reunião.

ARTIGO 11.º

As pessoas singulares ou colectivas que forem accionistas podem
fazer-se representar em assembleia geral, nos termos legais, median-
te carta com assinatura reconhecida, dirigida ao presidente da mesa.

ARTIGO 12.º

A assembleia geral regularmente constituída decidirá em primeira
convocação se estiver presente ou representada a maioria do capi-
tal social.

Em segunda convocação, a assembleia pode deliberar seja qual
for o número de accionistas presentes ou representados e o capital
por ele representado.

ARTIGO 13.º

As deliberações sobre alterações estatutárias e sobre a fusão, a
cisão e a dissolução da sociedade serão tomadas por uma maioria
de dois terços do capital social.

ARTIGO 14.º

À assembleia geral compete eleger a sua mesa e os titulares dos
demais órgãos sociais definir a sua remuneração.

CAPÍTULO V

Conselho de administração

ARTIGO 15.º

1 � A administração da sociedade compete ao conselho de ad-
ministração.

2 � O conselho de administração será composto por um presi-
dente e dois vogais.

3 � A assembleia geral que eleger o conselho de administração
designará qual dos seus membros exercerá as funções de presiden-
te do órgão.

ARTIGO 16.º

Compete ao conselho de administração exercer em geral os mais
amplos poderes de gestão da sociedade previstos na lei e, nomea-
damente, os seguintes:

1 � Representar a sociedade, em juízo e fora dele, propor e
contestar quaisquer acções, transigir e desistir das mesmas e assu-
mir compromissos arbitrais.

2 � Adquirir, alienar ou onerar bens móveis e imóveis.
3 � Adquirir, alienar ou onerar participações no capital de ou-

tras sociedades, de responsabilidade limitada ou ilimitada, qualquer
que seja o objecto social.

4 � Constituir mandatários da sociedade.
5 � Constituir empréstimos obrigacionistas.

ARTIGO 17.º

Funcionamento do conselho de administração

1 � O conselho de administração reunirá sempre que o exercí-
cio das suas atribuições o exija, mediante convocação do presidente,
assim se afastando a exigência da realização de uma reunião men-
sal prevista no artigo 410.º, n.º 2 do Código das Sociedades.

2 � A reunião terá lugar, hora e data indicadas na convocatória.
3 � As convocatórias, solvo nos casos urgentes, deverão ser

enviadas com, pelo menos, 10 dias de antecedência em relação à
data prevista para a reunião.

4 � Os membros do conselho de administração poder-se-ão fa-
zer representar nas reuniões por outros administradores, nos termos
do n.º 5, do artigo 410.º, do Código das Sociedades Comerciais.

5 � São admitidos votos por correspondência, podendo neste
caso, o voto ser exercido por simples carta.

6 � O conselho de administração poderá delegar no respectivo pre-
sidente a gestão corrente da sociedade e a prática de todos os actos
referidos no artigo 16.º

ARTIGO 18.º

O conselho de administração fica dispensado de prestar caução
de responsabilidade prevista na lei.

ARTIGO 19.º

Vinculação da sociedade

A sociedade fica obrigada:
a) Pela assinatura do presidente do conselho de administração e

de um vogal;
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b) Pelas assinaturas conjuntas de dois vogais do conselho de
administração;

c) Pela assinatura de procuradores dentro dos limites e em con-
formidade com o mandato especial que lhes tiver sido conferido.

CAPÍTULO VI

Fiscalização da sociedade

ARTIGO 20.º

1 � A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único, que
terá um suplente.

2 � O fiscal único e o suplente são eleitos pela assembleia ge-
ral, por um período de quatro anos, reelegíveis.

3 � O fiscal único e o suplente serão revisores oficiais de con-
tas ou sociedades de revisores oficiais de contas, e terão as com-
petências previstas na lei.

CAPÍTULO VII

Disposições gerais

ARTIGO 21.º

O ano social coincide com o ano civil.

ARTIGO 22.º

A assembleia geral deliberará sobre a afectação dos resultados de
cada exercício, sendo lícito não os distribuir, ou fazê-lo na parte
que entender, tendo em conta os interesses sociais.

ARTIGO 23.º

A sociedade só se dissolverá nos casos previstos na lei.
1 � A deliberação de dissolução será tomada por uma maioria

igual ou superior a 75% dos votos expressos e um quorum de
maioria absoluta do capital realizado.

2 � Na falta de outra deliberação a liquidação far-se-á judicial-
mente servindo de liquidatários os administradores em funções à
data da liquidação.

ARTIGO 24.º

Compete à assembleia geral deliberar sobre a admissão à cota-
ção em bolsa de valores da sociedade ou das sociedades maiorita-
riamente participadas.

ARTIGO 25.º

1 � O mandato dos órgãos sociais durará quatro anos, sendo
permitida a reeleição uma ou mais vezes.

2 � As vagas ocorridas em qualquer um dos órgãos sociais, com
excepção do conselho fiscal, serão preenchidas por quem for de-
signado em assembleia geral.

CAPÍTULO VIII

Disposições transitórias

ARTIGO 26.º

Ficam desde já designados os órgãos sociais para o primeiro
quadriénio, com a composição seguinte:

Mesa de assembleia geral: presidente � Manuel Cardoso
Ferreira; secretário: Carlos Pinto Antunes.

Conselho de administração: presidente � José Manuel Ferreira
Curopos; vogais: Fernando Joaquim Oliveira e Fernando Oliveira
Loureiro.

Fiscal único: Pinto Castanheira, Marques de Almeida & Asso-
ciados, sociedade de revisores oficiais de contas, com sede na Ur-
banização dos Banhos Secos, lote 13, em Santa Clara, freguesia de
Santa Clara, concelho de Coimbra, pessoa colectiva n.º 502199598,
inscrita na lista dos revisores oficiais de contas sob o n.º 58, repre-
sentado por: Dr. António Paiva Martinho, com o bilhete de identi-
dade n.º 2517094 emitido em 2 de Novembro de 1994, pelo Arqui-
vo de Identificação de Coimbra, natural da Abrunheira, Montemor
o Velho, contribuinte fiscal n.º 140249630, residente na Rua do
Grupo de Instrução Musical de Fontela, Fontela, freguesia de Vila
Verde, concelho da Figueira da Foz, inscrito na lista dos revisores
oficiais de contas com o n.º 864; e suplente: o revisor oficial de
contas, Dr. António Pinto Castanheira, com o bilhete de identida-
de n.º 405427 de 9 de Agosto de 1993 do Arquivo de Identificação
de Coimbra, natural de Alfarelos, concelho de Soure e residente na
Urbanização dos Banhos Secos, lote 13, em Santa Clara, freguesia

de Santa Clara, inscrito na lista de revisores oficiais de contas com
o n.º 466.

ARTIGO 27.º

O conselho de administração fica autorizado a celebrar anterior-
mente ao registo quaisquer negócios em nome da sociedade, rela-
cionados com a actividade da sociedade, até ao limite de 50 000 euros
e, bem assim, a efectuar levantamentos das entradas depositadas para
pagamento das despesas de constituição e registo.

Está conforme o original.

11 de Junho de 2002. � O Segundo-Ajudante, Esaú de Sousa
Almeida. 1000085909

LAMEGO

PROJARDINS � COMÉRCIO DE PLANTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lamego. Matrícula n.º 573;
identificação de pessoa colectiva n.º 503938726; número e data
da apresentação: AN 4/27052002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos ao registo de prestação de contas do ano de 2001 da
sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

5 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Dirce Maria de
Paiva Ribeiro Lobão Ferreira. 1000086816

FUNDA CONSTROI � SOCIEDADE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lamego. Matrícula n.º 648;
identificação de pessoa colectiva n.º 504365231; número e data
da apresentação: AN 2/27052002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos ao registo de prestação de contas do ano de 2001 da
sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

5 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Dirce Maria de
Paiva Ribeiro Lobão Ferreira. 1000086959

JOÃO GRAÇA & SANTOS � EXPLORAÇÃO
ESTABELECIMENTOS DE RESTAURAÇÃO E BEBIDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lamego. Matrícula n.º 752;
identificação de pessoa colectiva n.º 505230836; número e data
da apresentação: AN 1/27052002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos ao registo de prestação de contas do ano de 2001 da
sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

5 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Dirce Maria de
Paiva Ribeiro Lobão Ferreira. 1000086957

ZOOLAMEGO � JARDINAGEM E ANIMAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lamego. Matrícula n.º 625;
identificação de pessoa colectiva n.º 504161067; número e data
da apresentação: AN 3/27052002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos ao registo de prestação de contas do ano de 2001 da
sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

5 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Dirce Maria de
Paiva Ribeiro Lobão Ferreira. 1000086955
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DELFIM PAIVA & PAIVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lamego. Matrícula n.º 574;
identificação de pessoa colectiva n.º 505285916; número e data
da apresentação: AN 2/04062002.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Inscrição n.º 2; apresentação n.º 2/20020604.
Facto: Dissolução, encerramento da liquidação.
Data da aprovação de contas: 16 de Maio de 2002.

11 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Dirce Maria de
Paiva Ribeiro Lobão Ferreira. 1000086963

LAMLINGUA � LAMEGO LÍNGUAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lamego. Matrícula n.º 519;
identificação de pessoa colectiva n.º 503654167; número e data
da apresentação: AN 5/28052002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos ao registo de prestação de contas do ano de 2001 da
sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

5 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Dirce Maria de
Paiva Ribeiro Lobão Ferreira. 1000086961

MANGUALDE

FÁBRICA DE CAMISAS SAGRES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula
n.º 27; identificação de pessoa colectiva n.º 500105235; inscrição
n.º 21; número e data da apresentação: 2/20020531.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi lavrada a
nomeação dos órgãos sociais, para o triénio de 2002-2004:

Conselho de administração: presidente � José Vitorino Lourei-
ro Martins; vice-presidente � Rui Manuel Leite Cabral; vogais �
Pedro Rafael Oliveira Martins, Paula Cristina Oliveira Martins
Tavares e António Alexandre Fernandes Lopes; suplente � Carlos
José Cabral Vermelho.

Conselho fiscal: presidente � Alberto Henrique de Figueiredo
Lopes; vogal � Nelson Amaral Veira; revisor oficial de contas �
António Dias Nabais; revisor oficial de contas suplente � Manuel
Luís Graça.

Data: 20 de Abril de 2002.

Conferida, está conforme.

11 de Junho de 2002. � O Escriturário Superior, António Ma-
nuel Amaral Marques. 1000086368

MAIEQUIPA � GESTÃO FLORESTAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula
n.º 683; identificação de pessoa colectiva n.º 501872582.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram
depositados na pasta respectiva, os documentos de prestação de
contas referente ao exercício de 2001.

Conferida, está conforme.

12 de Junho de 2002. � A Escriturária Superior, Helena Maria
Jesus Gonçalves Silva. 1000085918

R. G. R. � RECICLAGEM E GESTÃO DE RESÍDUOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula
n.º 825; identificação de pessoa colectiva n.º 504950827.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram
depositados na pasta respectiva, os documentos de prestação de
contas referente ao exercício de 2001.

Conferida, está conforme.

12 de Junho de 2002. � A Escriturária Superior, Helena Maria
Jesus Gonçalves Silva. 1000085919

SIAF � IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula
n.º 490; identificação de pessoa colectiva n.º 500247005.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram
depositados na pasta respectiva, os documentos de prestação de
contas referente ao exercício de 2001.

Conferida, está conforme.

12 de Junho de 2002. � A Escriturária Superior, Helena Maria
Jesus Gonçalves Silva. 1000085920

SOCIEDADE DE INICIATIVAS E APROVEITAMENTOS
FLORESTAIS � ENERGIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula
n.º 669; identificação de pessoa colectiva n.º 503580759.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram
depositados na pasta respectiva, os documentos de prestação de
contas referente ao exercício de 2001.

Conferida, está conforme.

12 de Junho de 2002. � A Escriturária Superior, Helena Maria
Jesus Gonçalves Silva. 1000085922

ACRÍSIO ABRANTES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula
n.º 368; identificação de pessoa colectiva n.º 501447636.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram
depositados na pasta respectiva, os documentos de prestação de
contas referente ao exercício de 2001.

Conferida, está conforme.

11 de Junho de 2002. � A Escriturária Superior, Helena Maria
Jesus Gonçalves Silva. 1000085838

SANGUE NOVO � COMÉRCIO A RETALHO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula
n.º 752; identificação de pessoa colectiva n.º 504171364.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram
depositados na pasta respectiva, os documentos de prestação de
contas referente ao exercício de 2001.

Conferida, está conforme.

14 de Junho de 2002. � O Escriturário Superior, António Ma-
nuel Amaral Marques. 1000086865

S. JULIÃO � LAVANDARIAS, ENGOMADURIA E LIMPEZAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula
n.º 712; identificação de pessoa colectiva n.º 503855014.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram
depositados na pasta respectiva, os documentos de prestação de
contas referente ao exercício de 2001.

Conferida, está conforme.

14 de Junho de 2002. � A Escriturária Superior, Armanda Ma-
ria Paiva Giestas. 1000086863

VENTURA LUÍS RODRIGUES & ALBERTO LUÍS RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula
n.º 373; identificação de pessoa colectiva n.º 501511210.
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Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram
depositados na pasta respectiva, os documentos de prestação de
contas referente ao exercício de 2001.

Conferida, está conforme.

14 de Junho de 2002. � A Escriturária Superior, Armanda Ma-
ria Paiva Giestas. 1000086860

M. & REBELO � COMPRA, VENDA DE PROPRIEDADES
E CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula
n.º 821; identificação de pessoa colectiva n.º 504936425.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram
depositados na pasta respectiva, os documentos de prestação de
contas referente ao exercício de 2001.

Conferida, está conforme.

14 de Junho de 2002. � O Escriturário Superior, António Ma-
nuel Amaral Marques. 1000086856

SIMANG � COMPRA E VENDA DE PROPRIEDADES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula
n.º 824; identificação de pessoa colectiva n.º 504868870.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram
depositados na pasta respectiva, os documentos de prestação de
contas referente ao exercício de 2001.

Conferida, está conforme.

12 de Junho de 2002. � A Escriturária Superior, Helena Maria
Jesus Gonçalves Silva. 1000085836

VAZ & VAZ, CONTABILIDADE E FISCALIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula
n.º 641; identificação de pessoa colectiva n.º 503379530.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram
depositados na pasta respectiva, os documentos de prestação de
contas referente ao exercício de 2001.

Conferida, está conforme.

11 de Junho de 2002. � A Escriturária Superior, Helena Maria
Jesus Gonçalves Silva. 1000085834

MORTÁGUA

SOCITOP � TRANSPORTES, UNIPESSOAL, L.DA

(anteriormente MARIA MADALENA CARREIRA SIMÕES
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Mortágua. Matrícula n.º 215;
identificação de pessoa colectiva n.º 504504754; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 1/20020605.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo de alteração parcial do contrato, com modificação
dos artigos 1.º e 2.º, que ficam com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de SOCITOP � Transpor-
tes, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na vila, freguesia e conce-
lho de Mortágua.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte rodoviário de
mercadorias, obras públicas, construção civil, asfaltagem, materiais
de construção e aluguer de máquinas e exploração de areias.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme o original.

11 de Junho de 2002. � A Ajudante, Maria Aurelinda de Sousa
Saldanha. 1000086851

FABRICONSOR � PREFABRICADOS E MOBILIÁRIO URBANO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mortágua. Matrícula n.º 241;
identificação de pessoa colectiva n.º 501406123; inscrição n.º 8;
número e data da apresentação: 3/20020604.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o registo de designação dos gerentes Armindo dos Santos Lopes,
Fausto Manuel Pereira de Sousa e José Alberto Ribeiro Moreira,
casado, residente em Casal Pedroso, lote 7, Rogel, Malveira.

Prazo: 31 de Março de 2004.
Data da deliberação: 31 de Março de 2002.

Está conforme o original.

11 de Junho de 2002. � A Ajudante, Maria Aurelinda de Sousa
Saldanha. 1000086921

SOMATRAM � SOCIEDADE DE TRANSPORTES
E TERRAPLANAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mortágua. Matrícula n.º 277;
identificação de pessoa colectiva n.º P-504458531; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 1/20020528.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o registo de designação do gerente Abel Marques Torres, viúvo,
residente no lugar de Vale de Açores, freguesia e concelho de
Mortágua.

Data da deliberação: 20 de Maio de 2002.

Está conforme o original.

12 de Junho de 2002. � A Ajudante, Maria Aurelinda de Sousa
Saldanha. 1000086919

VITALGEST � CLÍNICAS DENTÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mortágua. Matrícula n.º 287;
identificação de pessoa colectiva n.º P-506137147; inscrição n.º 2,
número e data da apresentação: 3/20020528.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o registo de designação dos gerentes Pedro Miguel de Freitas e
Cunha Ferreira, Luís Pedro Gonçalves Simões, Joaquim António de
Matos Chaves e Cristina Maria Tereso Caetano, solteira, maior, re-
sidente em Estrada do Prado, 25, 1.º, esquerdo, Tomar, esta a partir
de 1 de Maio de 2002.

Data da deliberação: 22 de Abril de 2002.

Está conforme o original.

12 de Junho de 2002. � A Ajudante, Maria Aurelinda de Sousa
Saldanha. 1000086917

PASTELARIA, PÃO QUENTE, CAFETARIA � 10 HORAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mortágua. Matrícula
n.º 291; identificação de pessoa colectiva n.º P-506150232; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 5/20020528.

Certifico que entre Fernando Manuel Rodrigues Gomes e mulher,
Maria Licínia Vasconcelos Lopes Gomes, casados na comunhão de
adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Pastelaria, Pão Quente,
Cafetaria � 10 Horas, L.da, e tem a sua sede na Rua do Dr. António
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José Branquinho da Fonseca, 9, vila, freguesia e concelho de
Mortágua.

2 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe, podendo ainda criar sucursais, filiais, agên-
cias ou outras formas locais de representação no território nacional
ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: a exploração de padaria, pastela-
ria, cafetaria e pizaria.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, dos valores
nominais de 2500 euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos
sócios Fernando Manuel Rodrigues Gomes e Maria Licínia Vascon-
celos Lopes Gomes.

ARTIGO 4.º

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

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual a 20 vezes o capital social, reembolsáveis
quando julgadas dispensáveis, sendo a data e forma de restituição
fixadas em assembleia geral, que delibere o reembolso.

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

ARTIGO 9.º

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

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição, registo da
sociedade, instalação da sede social e para adquirir para esta quais-
quer bens móveis, designadamente, equipamentos e veículos auto-
móveis, incluindo por contratos leasing e ALD, bem como tomar
de trespasse estabelecimentos e de arrendamento imóveis necessá-
rios à prossecução dos fins sociais, mesmo antes do seu registo
definitivo, assumindo a sociedade todos os actos praticados pela
gerência nesse período, logo que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

11 de Junho de 2002. � A Ajudante, Maria Aurelinda de Sousa
Saldanha. 1000086650

PORPAMOR � PAVIMENTOS E PORTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mortágua. Matrícula
n.º 292; identificação de pessoa colectiva n.º P-506150232; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 4/20020606.

Certifico que entre Carlos Manuel de Matos de Ascenção, viú-
vo; João Inácio Dias Fernandes, casado com Maria Margarida de
Matos Lourenço, na comunhão de adquiridos; Carlos Rosa Dionísio,
solteiro, maior; e Nuno Filipe Martins Gomes, solteiro, maior, foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato cons-
tante dos artigos seguintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma PORPAMOR � Pavimentos e
Portas, L.da, e tem a sua sede no lugar de Carrapata, freguesia de
Sobral, concelho de Mortágua.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sociedade poderá
transferir a sua sede dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe e, serem criadas sucursais, filiais, agências ou outras for-
mas locais de representação, em território nacional ou estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto: o comércio de portas e pavimentos.

3.º

O capital social é de 15 000 euros, integralmente subscrito e rea-
lizado em dinheiro e corresponde à soma de quatro quotas iguais, no
valor nominal de 3750 euros cada uma, pertencentes uma a cada um
dos indicados sócios.

4.º

Não serão exigíveis prestações suplementares de capital, mas os
sócios poderão outorgar com a sociedade contratos de suprimentos,
nos termos e condições a deliberar pela assembleia geral.

5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida pelos sócios e ou
estranhos, a designar pela assembleia geral, ficando desde já no-
meados gerentes, todos os sócios.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos, é
necessária a assinatura de dois gerentes.

3 � É expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade
em actos, contratos ou documentos estranhos aos negócios sociais,
nomeadamente, em letras de favor, fianças, abonações e responsa-
bilidade semelhantes, havendo-se por ineficazes esses actos e po-
dendo o infractor ser destituído da qualidade de gerente e tornar-
-se responsável para com a sociedade pelos prejuízos que causar.

6.º

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

7.º

A sociedade pode amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) quando estas forem sujeitas a arrolamento, arresto ou penhora;
c) Insolvência ou falência do respectivo sócio;
d) Transmissão em virtude de qualquer processo judicial ou ad-

ministrativo;
e) Alienação por qualquer sócio da respectiva quota, com infrac-

ção do disposto no artigo anterior.

8.º

Por morte ou interdição de qualquer sócio a sociedade não se
dissolve, continuando com os seus herdeiros ou representantes por
intermédio de um que a todos represente.

9.º

A assembleia geral deliberar sobre o destino a dar aos lucros da
sociedade, depois de subtraídas as importâncias necessárias para o
fundo de reserva legal.

Pelos outorgantes foi mais dito que, a gerência fica desde já
autorizada a proceder ao levantamento do capital social deposita-
do, para pagamento das despesas de constituição, registo da socie-
dade e compra de bens de equipamento.

Está conforme o original.

12 de Junho de 2002. � A Ajudante, Maria Aurelinda de Sousa
Saldanha. 1000085808
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OLIVEIRA DE FRADES

MARTIFER � ALUMÍNIOS, S. A.

Sede: Zona Industrial de Oliveira de Frades,
freguesia e concelho de Oliveira de Frades

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Frades. Matrí-
cula n.º 395/990628; identificação de pessoa colectiva
n.º 502423986; data da apresentação: 20020604.

Certifico que foram depositadas na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes ao registo da prestação de contas, referente ao ano
de 2001, da sociedade em epígrafe.

Conferi, está conforme.

6 de Junho de 2002. � A Conservadora, Custódia Delfina
Ferreira Marques. 1000086895

SANTA COMBA DÃO

NEVES, SANTOS & CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Comba Dão. Matrí-
cula n.º 171; identificação de pessoa colectiva n.º 500166269; data
da apresentação: 20020229.

Certifico que foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe, os documentos referentes à prestação de contas do exer-
cício do ano de 2001.

Está conforme o original.

11 de Junho de 2002. � O Conservador, Rui Martins Portugal.
1000086890

MILVA � LIMPEZAS FLORESTAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Comba Dão. Matrí-
cula n.º 733; identificação de pessoa colectiva n.º 504570064;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 4/20020531.

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

Alteração parcial do contrato social quanto ao artigo 4.º, que fica
com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, continua a ser de 5000 euros, dividido em qua-
tro quotas: três pertencentes à sócia Márcia Sofia Gonçales Mar-
ques; e outra pertencente ao representado dos quartos outorgantes
David Manuel Gonçalves Marques, no valor nominal de 1250 euros
cada.

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

Está conforme o original.

11 de Junho de 2002. � O Conservador, Rui Martins Portugal.
1000086888

SOCRIZ � CONSTRUÇÕES DO CRIZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Comba Dão. Matrí-
cula n.º 449; identificação de pessoa colectiva n.º 501924027;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 5/20020529.

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

Alteração parcial do pacto social quanto ao artigo 10.º, que fica
com a seguinte redacção:

ARTIGO 10.º

A sociedade poderá adquirir participações em sociedades com
objecto social diverso do seu, em sociedades reguladas por leis
especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

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

Está conforme o original.

11 de Junho de 2002. � O Conservador, Rui Martins Portugal.
1000086415

TABUAÇO

HERCULANO JOÃO FERREIRA � TERRAPLANAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tabuaço. Matrícula n.º 121/
20020612; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
20020612.

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

Constituição de sociedade

No dia 22 de Abril de 2002, no Cartório Notarial de São João
da Pesqueira, perante mim Ana Cristina Garcia Borges, notária in-
terina do mesmo compareceram como outorgantes:

1.º Herculano João Ferreira, contribuinte fiscal n.º 142179825,
natural da freguesia de Pereiro, concelho de Tabuaço e lá residen-
te na Rua da Escola, 103, casado sob o regime da comunhão geral
com Estefânia Rodrigues Silva;

2.º José Manuel Rodrigues Ferreira Trindade, contribuinte fiscal
n.º 204304016; natural da dita freguesia de Pereiro e lá residente
na Travessa das Flores, 2, casado sob o regime da comunhão de
adquiridos com Ondina Maria Castro Trindade Ferreira; e

3.º João Manuel Rodrigues Ferreira, contribuinte fiscal
196679109, natural da mencionada freguesia de Pereiro e lá resi-
dente na Rua da Escola, 103, casado sob o regime da comunhão
de adquiridos, com Maria Helena Costa Vilas Boas.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos bilhe-
tes de identidade, respectivamente, n.os 6352394, de 19 de Junho de
2000, 9761596, de 8 de Março de 2001 e 10143744, de 25 de Maio
de 1999, emitidos pelos Serviços de Identificação Civil da Direc-
ção-Geral dos Registos e Notariado de Viseu.

Declararam os outorgantes que, constituem entre si, a sociedade
comercial por quotas, que se rege pelas cláusulas constantes dos
artigos seguintes:

1.º

Firma e sede

1 � A sociedade adopta a firma Herculano João Ferreira �
Terraplanagens, L.da, e vai ter a sua sede na freguesia de Pereiro,
concelho de Tabuaço, na Rua da Escola, 103.

2 � Por simples deliberação da gerência, pode ser mudada a sede
dentro do concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

Objecto

O objecto social consiste nos serviços prestados de terraplanagens
relacionados com a agricultura, silvicultura e construção civil.

3.º

Capital

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
6000 euros, e corresponde à soma de três quotas iguais, no valor
nominal de 2000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Her-
culano João Ferreira, José Manuel Rodrigues Ferreira trindade e João
Manuel Rodrigues Ferreira.

4.º

Gerência

A gerência, remunerada ou não, conforme for deliberado em
assembleia geral, caberá a sócios a designar em assembleia geral,
ficando desde já nomeados gerentes João Manuel Rodrigues Ferreira
e José Manuel Rodrigues Ferreira Trindade.

§ 1.º Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos, é necessária a assinatura de um dos gerentes.

§ 2.º Em ampliação dos seus poderes normais qualquer um dos
gerentes poderá:

a) Comprar, arrendar ou alienar viaturas para a actividade da
sociedade;

b) Comprar, arrendar e alienar quaisquer bens para a sociedade,
bem como alterar ou rescindir os respectivos contratos.
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5.º

Divisão e cessão de quotas

A divisão e cessão de quotas são livremente permitidas, desde que
feitas aos sócios, seus cônjuges e descendentes.

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

6.º

Prestações suplementares e suprimentos

1 � Podem ser exigidas aos sócios prestações suplementares até
ao décuplo do capital social.

2 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que
esta carecer, nos termos acordados, conforme for deliberado em
assembleia geral.

Disseram ainda os outorgantes que, a gerência fica desde já au-
torizada, a efectuar o levantamento do capital depositado, para pa-
gar ou sinalizar os bens necessários à prossecução do objecto da
sociedade.

Está conforme o original.

12 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Licínia Maria
Carmelino Lopes Cardoso Amaral. 1000086412

JOSÉ CARVALHO � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tabuaço. Matrícula n.º 120/
20020612; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20020612.

Certifico que entre José Luís da Silva Carvalho Oliveira e mu-
lher, Elisa Maria Seixas Oliveira Carvalho, casados na comunhão
de adquiridos e residentes na freguesia de Sendim, concelho de
Tabuaço, 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 Carvalho � Materiais de
Construção, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sua sede é na freguesia de Sendim, concelho de Tabuaço.
2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social para

qualquer outro local do mesmo concelho ou concelho limítrofe.

ARTIGO 3.º

O seu objecto consiste na venda de materiais de construção.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas, ambas no valor
nominal de 2500 euros, pertencentes uma a cada um do sócios José
Luís da Silva Carvalho Oliveira e Elisa Maria Seixas Oliveira Car-
valho.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral, fica
afecta a ambos os sócios José Luís Silva Carvalho Oliveira e Elisa
Maria Seixas Oliveira Carvalho, desde já nomeados gerentes.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e con-
tratos e em juízo ou fora dele, é suficiente a assinatura de um dos
gerentes.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a terceiros, carece do consentimento da so-
ciedade, tendo em tal caso a sociedade e o sócio não cedente, di-
reito de preferência.

ARTIGO 7.º

As reuniões da assembleia geral serão convocadas por meio de
carta registada dirigida aos sócios com antecedência mínima de
15 dias.

Os outorgantes declaram sob sua responsabilidade que o montante
do capital social, já se encontra realizado na totalidade.

Está conforme o original.

16 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Licínia Maria
Carmelino Lopes Cardoso Amaral. 1000086408

TONDELA

FELIZARDOS � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 329/
880406; identificação de pessoa colectiva n.º 501963367.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade referida
em epígrafe, os documentos respeitantes a prestação de contas do
ano de exercício de 2001.

5 de Junho de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000085789

ANTÓNIO CORREIA DIAS & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 540/
941013; identificação de pessoa colectiva n.º 503304530.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade referida
em epígrafe, os documentos respeitantes a prestação de contas do
ano de exercício de 2001.

5 de Junho de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000085786

VISEU

ELECTRO RIBEIRA DE VISEU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1637;
identificação de pessoa colectiva n.º 502071478; número e data
da apresentação: 22/20020529.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

13 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz da
Silva Pereira. 1000086873

ROSA GRABULHO � COMÉRCIO DE SAPATARIA
E PRONTO A VESTIR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3681;
identificação de pessoa colectiva n.º 504475312; número e data
da apresentação: 39/20020528.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

13 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz da
Silva Pereira. 1000086869

NATUREZA, COMÉRCIO E APLICAÇÃO DE TINTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3170;
identificação de pessoa colectiva n.º 503849677; número e data
da apresentação: 38/20020528.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

13 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz da
Silva Pereira. 1000086866
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RICARDO RODRIGUES � TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4442;
identificação de pessoa colectiva n.º 505703718; número e data
da apresentação: 31/20020528.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

13 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz da
Silva Pereira. 1000086864

CLÍNICA MÉDICO DENTÁRIA VISDENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2766;
identificação de pessoa colectiva n.º 503416495; número e data
da apresentação: 36/20020528.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

13 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz da
Silva Pereira. 1000086862

TRANSPORTES ALBERTO & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4174;
número e data da apresentação: 22/20020603.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

13 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz da
Silva Pereira. 1000086969

MARGARIDA DE ALMEIDA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4386;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 27/20010907.

Certifico que foi registado o seguinte:
Inscrição n.º 1, averbamento n.º 1, apresentação n.º 27/20010907.
Mudou a sede para a Travessa do Capitão Homem Ribeiro, 5, rés-

-do-chão, freguesia de São José, concelho de Viseu.

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

Está conforme o original.

O Escriturário Superior, (Assinatura ilegível.) 1000085832

NAONDA-NET � TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4173;
número e data da apresentação: 31/20020524.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

12 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz da
Silva Pereira. 1000085829

SAPATARIA ACADÉMICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2287;
identificação de pessoa colectiva n.º 502886722; número e data
da apresentação: 35/20020604.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

16 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz da
Silva Pereira. 1000086066

CASA DOS GOMES � SOCIEDADE AGRO-TURÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1612;
identificação de pessoa colectiva n.º 502038632; número e data
da apresentação: 31/20020606.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

14 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz da
Silva Pereira. 1000086065

VASCO E GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 350;
identificação de pessoa colectiva n.º 500295662; número e data
da apresentação: 11/20020527.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

12 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz da
Silva Pereira. 1000085991

DIATRADA � COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE DIAMANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3782;
identificação de pessoa colectiva n.º 502971544; Número e data
da apresentação: 47/20020516.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

12 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz da
Silva Pereira. 1000085990

MODERNORMA � CONSTRUÇÃO CIVIL
E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4348;
identificação de pessoa colectiva n.º 505342294; número e data
da apresentação: 45/20020524.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

12 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz da
Silva Pereira. 1000085989

LOURENÇO E MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 528;
identificação de pessoa colectiva n.º 500431884; número e data
da apresentação: 10/20020527.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

12 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz da
Silva Pereira. 1000085906

MARIA ÂNGELA GIRÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1321;
identificação de pessoa colectiva n.º 501582150; número e data
da apresentação: 20/20020523.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

12 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz da
Silva Pereira. 1000085904
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VISEU VIRTUAL � COMÉRCIO DE DIVERSÕES,
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3357;
identificação de pessoa colectiva n.º 504005332; número e data
da apresentação: 21/20020523.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

12 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz da
Silva Pereira. 1000085903

CARA À CARA CABELEIREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4343;
identificação de pessoa colectiva n.º 505449479; número e data
da apresentação: 33/20020515.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

11 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz da
Silva Pereira. 1000085901

Q. F. E. � CONSULTORES EM QUALIDADE E ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4032;
identificação de pessoa colectiva n.º 505009650; número e data
da apresentação: 32/20020515.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

11 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz da
Silva Pereira. 1000085900

JOÃO A. CLARA, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1949;
identificação de pessoa colectiva n.º 502459050; número e data
da apresentação: 3/20020521.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

11 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz da
Silva Pereira. 1000085898

CENTRO DE CARDIOLOGIA FAUSTO ÂNGELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3583;
identificação de pessoa colectiva n.º 504244752; número e data
da apresentação: 2/20020504.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

11 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz da
Silva Pereira. 1000085897

CORREIA, CHAVES E LOUREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 764;
identificação de pessoa colectiva n.º 500639612; número e data
da apresentação: 11/20020517.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

11 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz da
Silva Pereira. 1000085895

ANDRADE E LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2308;
identificação de pessoa colectiva n.º 502903856; número e data
da apresentação: 18/20020521.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

11 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz da
Silva Pereira. 1000085893

LUCIANO FERREIRA LOURENÇO, HERDEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2043;
identificação de pessoa colectiva n.º 502589353; número e data
da apresentação: 21/20020520.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

11 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz da
Silva Pereira. 1000085892

PALMIRA LEMOS � COSMÉTICA E PERFUMARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2315;
identificação de pessoa colectiva n.º 502912626; número e data
da apresentação: 19/20020521.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

11 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz da
Silva Pereira. 1000085891

JOAQUIM ANTÓNIO MONTEIRO & SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 799;
identificação de pessoa colectiva n.º 500699542; número e data
da apresentação: 51/20020523.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

11 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz da
Silva Pereira. 1000085890

BRINCA E MOURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 926;
identificação de pessoa colectiva n.º 500833966; número e data
da apresentação: 53/20020523.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

11 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz da
Silva Pereira. 1000085889

SCANTEC � INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3689;
identificação de pessoa colectiva n.º 504512080; número e data
da apresentação: 59/20020523.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

11 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz da
Silva Pereira. 1000085888
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ELECTROCLÍNICA � ELECTROENCEFALOGRAFIA
E CLÍNICA PSIQUIÁTRICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1268;
identificação de pessoa colectiva n.º 501447920; número e data
da apresentação: 23/20020522.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

11 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz da
Silva Pereira. 1000085887

BERALDA CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3753;
identificação de pessoa colectiva n.º 504516019; número e data
da apresentação: 24/20020522.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

11 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz da
Silva Pereira. 1000085886

CARPINTARIA DA MATA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3057;
identificação de pessoa colectiva n.º 503710229; número e data
da apresentação: 28/20020529.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

13 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz da
Silva Pereira. 1000086867

OURIVESARIA LIFON, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1124;
identificação de pessoa colectiva n.º 501258914; número e data
da apresentação: 17/20020521.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

11 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz da
Silva Pereira. 1000085885

ANTÓNIO RIBEIRO RODRIGUES E FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2702;
identificação de pessoa colectiva n.º 503343692; número e data
da apresentação: 27/20020522.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

11 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz da
Silva Pereira. 1000085884

RESVIPER � RESTAURANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2827;
identificação de pessoa colectiva n.º 503462705; número e data
da apresentação: 26/20020522.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

11 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz da
Silva Pereira. 1000085883

CONVIPER � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2770;
identificação de pessoa colectiva n.º 503415898; número e data
da apresentação: 25/20020522.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

11 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz da
Silva Pereira. 1000085882

MANUEL DE OLIVEIRA COLAÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1186;
identificação de pessoa colectiva n.º 501341013; número e data
da apresentação: 20/20020515.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

11 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz da
Silva Pereira. 1000085881

VASCO MARTINS RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3250;
identificação de pessoa colectiva n.º 503892726; número e data
da apresentação: 12/20020520.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

11 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz da
Silva Pereira. 1000085880

MULTIGESSO � GESSO PROJECTADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4135;
identificação de pessoa colectiva n.º 505163667; número e data
da apresentação: 60/20020523.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

11 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz da
Silva Pereira. 1000085879

FUMEIRÃO � COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CARNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4101;
identificação de pessoa colectiva n.º 505102722; número e data
da apresentação: 54/20020523.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

11 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz da
Silva Pereira. 1000085878

MOTA VAZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 729;
identificação de pessoa colectiva n.º 500614652; número e data
da apresentação: 27/20020607.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

14 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz da
Silva Pereira. 1000086329
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GUEDES & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1500;
identificação de pessoa colectiva n.º 501864075; número e data
da apresentação: 26/20020607.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

14 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz da
Silva Pereira. 1000086328

VISEUCELULAR � TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3578;
identificação de pessoa colectiva n.º 504243934; número e data
da apresentação: 32/20020524.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

12 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz da
Silva Pereira. 1000085848

SANTOS, MONTEIRO E COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 765;
identificação de pessoa colectiva n.º 500659893; número e data
da apresentação: 12/20020527.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

12 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz da
Silva Pereira. 1000085849

FERNANDO TAVARES E MONTEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3476;
identificação de pessoa colectiva n.º 504122061; número e data
da apresentação: 15/20020524.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

12 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz da
Silva Pereira. 1000085851

BEIRAGÁS � COMPANHIA DE GÁS DAS BEIRAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3656;
identificação de pessoa colectiva n.º 504355660; número e data
da apresentação: 3/20020524.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

12 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz da
Silva Pereira. 1000085853

VISAR � CONSULTORES ASSOCIADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3562;
identificação de pessoa colectiva n.º 504213938; número e data
da apresentação: 61/20020523.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

12 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz da
Silva Pereira. 1000085894

GABITRÓNICA � TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRÓNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2289;
identificação de pessoa colectiva n.º 502882883; número e data
da apresentação: 33/20020524.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

12 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz da
Silva Pereira. 1000085899

GABIFORMA � FORMAÇÃO, SERVIÇOS
E COMPUTADORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1027;
identificação de pessoa colectiva n.º 500989931; número e data
da apresentação: 34/20020124.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

12 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz da
Silva Pereira. 1000085902

DINOPIMA � DIVISÓRIAS E ESTRUTURAS DECORATIVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2010;
identificação de pessoa colectiva n.º 502543060; número e data
da apresentação: 46/20020524.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

12 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz da
Silva Pereira. 1000085905

FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS, SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4354;
identificação de pessoa colectiva n.º 505479613; número e data
da apresentaçã: 51/20020524.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

12 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz da
Silva Pereira. 1000085907

CONSULTORES DO VISO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1481;
identificação de pessoa colectiva n.º 501830391; número e data
da apresentação: 3/20020607.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

14 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz da
Silva Pereira. 1000086327

VISODIAL � CENTRO DE DIÁLISE DE VISEU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1217;
identificação de pessoa colectiva n.º 501371877; número e data
da apresentação: 36/20020605.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

14 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz da
Silva Pereira. 1000086326
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JOSÉ COELHO GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1369;
identificação de pessoa colectiva n.º 501662464; número e data
da apresentação: 3/20020605.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

14 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz da
Silva Pereira. 1000086325

PAIS, CARVALHO E ABREU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 773;
identificação de pessoa colectiva n.º 500675392; número e data
da apresentação: 29/20020607.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

14 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz da
Silva Pereira. 1000086322

JOSÉ SILVA E LIGEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1087;
identificação de pessoa colectiva n.º 501183531; número e data
da apresentação: 28/20020607.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

14 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz da
Silva Pereira. 1000086312

TRANSPORTES GARCIA E VALENTIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3924;
identificação de pessoa colectiva n.º 504739603; número e data
da apresentação: 29/20020529.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

13 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz da
Silva Pereira. 1000086928

JOÃO COELHO & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 432;
identificação de pessoa colectiva n.º 500149423; número e data
da apresentação: 24/20020529.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

13 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz da
Silva Pereira. 1000086927

BUSINESS COFFEE � MÁQUINAS DE VENDA AUTOMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4043;
identificação de pessoa colectiva n.º 504823795; número e data
da apresentação: 30/20020531.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

13 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz da
Silva Pereira. 1000086926

ALBUQUERQUE E COLAÇO � IMPORT/EXPORT-AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3102;
identificação de pessoa colectiva n.º 503749540; número e data
da apresentação: 29/20020531.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

13 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz da
Silva Pereira. 1000086923

PRESTIVISEU � PENHORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3127;
identificação de pessoa colectiva n.º 503785318; número e data
da apresentação: 40/20020528.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

13 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz da
Silva Pereira. 1000086310

MANUEL LOPES, SUCESSOR DE VIÚVA JÚLIO MARTINHO & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 573;
identificação de pessoa colectiva n.º 500179441; número e data
da apresentação: 17/20020527.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

13 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz da
Silva Pereira. 1000086306

VISEU EM FESTA � AGENCIAMENTO DE ARTISTAS
E PRODUÇÃO DE EVENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4530;
identificação de pessoa colectiva n.º 505098644; número e data
da apresentação: 23/20020603.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

13 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz da
Silva Pereira. 1000086304

VISOGAZ � CANALIZAÇÕES E CLIMATIZAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2540;
identificação de pessoa colectiva n.º 503158151; número e data
da apresentação: 24/20020603.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2000 na pasta respectiva.

13 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz da
Silva Pereira. 1000086303

DÃO CAR � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2700;
identificação de pessoa colectiva n.º 503343200; número e data
da apresentação: 38/20020607.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

14 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz da
Silva Pereira. 1000086362
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BIOLAIFE � LABORATÓRIO BOTÂNICO E FARMACÊUTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3409;
identificação de pessoa colectiva n.º 504062328; número e data
da apresentação: 35/20020606.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

14 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz da
Silva Pereira. 1000086360

RESTAURANTE A PARREIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1381;
identificação de pessoa colectiva n.º 501684220; número e data
da apresentação: 31/20020607.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

14 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz da
Silva Pereira. 1000086358

VISECAR � OFICINA DE REAPRAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 861;
identificação de pessoa colectiva n.º 500772380; número e data
da apresentação: 33/20020607.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

14 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz da
Silva Pereira. 1000086357

APPARATU � COMÉRCIO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3690;
identificação de pessoa colectiva n.º 504380524; número e data
da apresentação: 36/20020607.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

14 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz da
Silva Pereira. 1000086355

COSTA, OLIVEIRA & ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1070;
identificação de pessoa colectiva n.º 501167781; número e data
da apresentação: 37/20020607.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

14 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz da
Silva Pereira. 1000086353

CASABLANCA-BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1520;
identificação de pessoa colectiva n.º 501898905; número e data
da apresentação: 34/20020606.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

14 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz da
Silva Pereira. 1000086351

SOUSA E SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2345;
identificação de pessoa colectiva n.º 502950919; número e data
da apresentação: 33/20020606.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

14 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz da
Silva Pereira. 1000086350

ANICETO SOUSA DUARTE BANDEIRA E FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4459;
identificação de pessoa colectiva n.º 505609495; número e data
da apresentação: 39/20020604.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

14 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz da
Silva Pereira. 1000086347

F & E � PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1769;
identificação de pessoa colectiva n.º 502245484; número e data
da apresentação: 30/20020607.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

14 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz da
Silva Pereira. 1000086345

VISOGAZ � CANALIZAÇÕES E CLIMATIZAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2540;
identificação de pessoa colectiva n.º 503158151; número e data
da apresentação: 25/20020602.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

13 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz da
Silva Pereira. 1000086344

J. G. E P. G. � PAPELARIA E CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4246;
número e data da apresentação: 20/20020603.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

13 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz da
Silva Pereira. 1000086340

DENTAL LN, LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4225;
identificação de pessoa colectiva n.º 505432773; número e data
da apresentação: 17/20020603.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

13 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz da
Silva Pereira. 1000086338
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continente e de 60 dias para as Regiões Autónomas
e estrangeiro, contados da data da sua publicação.

Diário da República Electrónico: Endereço Internet: http://www.dr.incm.pt
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PREÇO DESTE NÚMERO (IVA INCLUÍDO 5%)

• Rua da Escola Politécnica, 135 — 1250-100 Lisboa
Telef. 21 394 57 00  Fax 21 394 57 50  Metro — Rato

• Rua do Marquês de Sá da Bandeira, 16-A e 16-B — 1050-148 Lisboa
Telef. 21 330 17 00   Fax 21 330 17 07  Metro — S. Sebastião

• Rua de D. Francisco Manuel de Melo, 5 — 1099-002 Lisboa
Telef. 21 383 58 00  Fax 21 383 58 34

• Rua de D. Filipa de Vilhena, 12 — 1000-136 Lisboa
Telef. 21 781 07 00   Fax 21 781 07 95  Metro — Saldanha

• Avenida de Fernão de Magalhães, 486 — 3000-173 Coimbra
Telef. 23 985 64 00    Fax 23 985 64 16

• Praça de Guilherme Gomes Fernandes, 84 — 4050-294 Porto
Telef. 22 339 58 20    Fax 22 339 58 23

• Avenida Lusíada — 1500-392 Lisboa
(Centro Colombo, loja 0.503)
Telef. 21 711 11 25   Fax 21 711 11 21  Metro — C. Militar

• Rua das Portas de Santo Antão, 2-2/A — 1150-268 Lisboa
Telefs. 21 324 04 07/08    Fax 21 324 04 09  Metro — Rossio

• Loja do Cidadão (Lisboa) Rua de Abranches Ferrão, 10 — 1600-001 Lisboa
Telef. 21 723 13 70    Fax 21 723 13 71  Metro — Laranjeiras

• Loja do Cidadão (Porto) Avenida de Fernão Magalhães, 1862 — 4350-158 Porto
Telef. 22 557 19 27    Fax 22 557 19 29

• Loja do Cidadão (Aveiro) Rua de Orlando Oliveira, 41 e 47 — 3800-040 Aveiro
Forca Vouga
Telef. 23 440 58 49   Fax 23 440 58 64

• Loja do Cidadão (Viseu) Urbanização Quinta das Mesuras
Avenida R. D. Duarte, lote 9 — 3500-643 Viseu
Telef. 23 248 49 48   Fax 23 248 49 52

IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA,  S.  A.
LIVRARIAS

Depósito legal n.º 8816/85

ISSN 0870-9963

DIÁRIO DA REPÚBLICA

INCM

 € 5,99


