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4.  Empresas � Registo comercial

FARO
TAVIRA

GISMO ATLANTIC � GESTÃO IMOBILIÁRIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 1045/
20020607; identificação de pessoa colectiva n.º 506117529; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 2/20020607.

Certifico que Ronald Andrew Todd Taylor, solteiro, maior, resi-
dente no sítio da Igreja, caixa postal n.º 771-C, Santo Estêvão,
Tavira, constituiu a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo con-
trato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma GISMO ATLANTIC � Gestão
Imobiliária, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no sítio da Igreja, n.º 771-C,
freguesia de Santo Estêvão, concelho de Tavira.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a administração e gestão de imó-
veis.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao sócio
único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aquele
decidir.

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

3 � Fica desde já nomeada gerente Pamela Anne Fraser
MacGregor, solteira, maior, com residência habitual no mesmo sítio
da Igreja, n.º 771-C.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos
permitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos 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 constitui-
ção e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da
sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou
direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a socie-
dade todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo
que definitivamente matriculada.

Declarou ainda o outorgante que não é sócio de qualquer outra
sociedade unipessoal, a quem adverti de que incorre nas penas apli-
cáveis ao crime de falsas declarações se tiver prestado declarações
falsas.

Está conforme.

12 de Junho de 2002. � O Conservador, José Valeriano Tolentino
Gama. 1000088066

JOÃO CAETANO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 1046/
20020611; identificação de pessoa colectiva n.º 505110377; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 1/20020611.

Certifico que entre João Carlos Caetano de Jesus e mulher, Maria
Umbelina Palminha de Jesus Caetano, casados na comunhão de ad-
quiridos, residentes na Rua de 25 de Abril, 48, Conceição, Tavira,
foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato
constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma João Caetano � Construções, L.da, e
tem a sua sede na Rua de 25 de Abril, 48, na aldeia e freguesia da
Conceição, concelho de Tavira.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sociedade poderá
transferir a sua sede para qualquer outro local, dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, assim como criar ou suprimir
sucursais, agências, delegações ou outras formas de representação
social, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na construção civil e obras públicas.
Compra e venda de imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambos os sócios, que,
desde já, ficam nomeados gerentes.

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

3 � A gerência poderá nomear mandatários ou procuradores da
sociedade para a prática de determinados actos ou categorias de ac-
tos, podendo, inclusivamente, delegar poderes nos termos do n.º 2 do
artigo 261.º do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 5.º

Na cessão de quotas a estranhos têm preferência a sociedade, em
primeiro lugar, e os sócios não cedentes, em segundo lugar.

ARTIGO 6.º

No caso de falecimento ou interdição de qualquer dos sócios, a
sociedade não se dissolve e os direitos do falecido ou incapacitado
serão exercidos por um só dos respectivos herdeiros ou representan-
tes, escolhidos por acordo entre eles e indicado à gerência da socie-
dade.

ARTIGO 7.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos que se tor-
nem necessários e prestações suplementares até 50 vezes o valor do
capital social.

Disposição transitória

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

Está conforme.

14 de Junho de 2002. � O Conservador, José Valeriano Tolentino
Gama. 1000088061
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VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO

REPARAÇÕES NÁUTICAS CURRITO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 1233/020607; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 2/070602.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
constituição de sociedade, que se rege pelas cláusulas seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Reparações Náuticas Currito, L.da, e
tem a sua sede na Rua de Angola, 26, freguesia de Vila Real de Santo
António, concelho de Vila Real de Santo António.

§ único. A gerência poderá livremente deslocar a sede social para
outro local, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como abrir filiais, sucursais ou outras formas de representação
social, em Portugal ou no estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto a recolha, reparação e venda de
embarcações de recreio, venda de acessórios e recolha de viaturas.

3.º

A sociedade poderá participar no capital de outras empresas, ain-
da que com objecto diferente do seu ou reguladas por leis especiais,
bem como fazer parte de agrupamentos complementares de empre-
sas, consórcios ou outros de natureza semelhante.

4.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se inteiramente subs-
crito e realizado em dinheiro, e corresponde à soma de quatro quo-
tas de igual valor nominal de 1250 euros, pertencendo uma a cada
um dos seguintes sócios: Manuel José Godinho Currito, Maria Irene
Mateus de Sousa Guerreiro, Vítor Manuel Castanheira Leitão e Nuno
Filipe Henriques Nunes Castanheira Leitão.

5.º

A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo e fora
dele, activa e passivamente, serão exercidas pelos gerentes que fo-
rem nomeados em assembleia geral, com ou sem remuneração, con-
forme aí for deliberado.

§ 1.º A sociedade vincula-se com a assinatura de um gerente, ou
de um procurador no âmbito dos poderes do respectivo mandato.

§ 2.º Fica vedado à gerência obrigar a sociedade em actos e con-
tratos alheios aos negócios sociais, tais como fianças, abonações,
letras de favor ou outros semelhantes.

§ 3.º A sociedade poderá constituir mandatários para a prática de
actos certos e determinados.

6.º

A cessão de quotas é livre entre sócios, seus descendentes e côn-
juges, no entanto, na cedência a outros terceiros, carece do consen-
timento da sociedade e dos sócios não cedentes, aos quais fica reser-
vado o direito de preferência por essa ordem.

7.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela
carecer, nos termos e condições a deliberar em assembleia geral, e a
sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares de ca-
pital até ao montante máximo de 5000 euros.

8.º

As assembleias gerais, quando a lei não exija outras formalidades
ou prazos, serão convocadas por meio de cartas registadas, dirigidas
aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

9.º

1 � Salvo disposição legal em contrário, a sociedade poderá
amortizar qualquer quota, nos seguintes casos:

a) Por acordo com o seu titular;
b) Quando a quota tenha sido objecto de penhora, arresto ou

envolvida em qualquer procedimento judicial ou ainda se cedida a
estranhos com violação do disposto no artigo 6.º;

c) Falência do seu titular;
d) Quando o respectivo titular deixar de comparecer, ou de se

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

e) Quando por partilha de divórcio a quota não for adjudicada ao
seu titular.

2 � Nos casos previstos nas alíneas b), c), d) e e), o valor da
contrapartida a pagar será o valor determinado no último balanço
aprovado.

10.º

Os lucros líquidos da sociedade, apurados no final de cada exercí-
cio, depois de retirada a importância para o fundo de reserva legal,
terá o destino que a assembleia geral deliberar.

11.º

A sociedade não se dissolve por morte, interdição ou inabilitação
de qualquer sócio, devendo continuar com os herdeiros do falecido
ou o representante legal do interdito ou inabilitado, devendo aqueles
nomear um de entre si que a todos represente na sociedade, enquan-
to a quota se mantiver indivisa.

Está conforme o original.

18 de Junho de 2002. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Cordeiro Gonçalves da Silva Ribeiro. 1000088454

GUARDA
ALMEIDA

SANCHES E LOURENÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeida. Matrícula n.º 60; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500570671.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva dos documen-
tos de prestação de contas referentes ao ano de 2001 da sociedade
em epígrafe.

14 de Junho de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000087932

CARAMELO & SANCHES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeida. Matrícula n.º 8; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500592667.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva dos documen-
tos de prestação de contas referentes ao ano de 2001 da sociedade
em epígrafe.

14 de Junho de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000087928

AGRO � LIMÃO & PATRÍCIO, SAG, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeida. Matrícula n.º 142;
identificação de pessoa colectiva n.º 502936460.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva dos documen-
tos de prestação de contas referentes ao ano de 2001 da sociedade
em epígrafe.

17 de Junho de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000088417

GOUVEIA

TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE MERCADORIAS
MELO DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gouveia. Matrícula n.º 225/
860604; identificação de pessoa colectiva n.º 501674551; inscrição
n.º 7; número e data da apresentação: 2/020611.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feita a re-
denominação e aumento do capital social, elevado à cifra de
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280 000 euros, tendo por consequência alterado o artigo 3.º do con-
trato, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros
valores constantes da escrita, é de 280 000 euros, correspondente a
três quotas desiguais: duas cada uma delas no valor nominal de
125 000 euros, pertencendo uma a cada um dos sócios António Fer-
nandes Melo da Silva e Maria José Almeida Mendes Melo, e a ter-
ceira no valor nominal de 30 000 euros, pertencente à sócia Maria
do Rosário Mendes Melo Menano.

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

Está conforme o original.

12 de Junho de 2001. � O Segundo-Ajudante, António Luís Dias
Saraiva. 1000087895

GUARDA

PATRÍCIO & VALENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 868; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502731192; data do depósito:
28122001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada
a prestação de contas referente ao período fiscal de 2000.

Conferida, está conforme.

20 de Maio de 2002. � A Ajudante, Maria do Nascimento Mar-
tins Teixeira. 1000087655

PATRÍCIO & VALENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 868; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502731192; data do depósito:
28122001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada
a prestação de contas referente ao período fiscal de 1999.

Conferida, está conforme.

20 de Maio de 2002. � A Ajudante, Maria do Nascimento Mar-
tins Teixeira. 1000087654

ARCOREL � AGENTES REUNIDOS DE COMÉRCIO
E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 95; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500028273; data do depósito:
17052002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada
a prestação de contas referente ao período fiscal de 2001.

Conferida, está conforme.

20 de Maio de 2002. � A Ajudante, Maria do Nascimento Mar-
tins Teixeira. 1000087644

SIMG � SOCIEDADE INDUSTRIAL DE METALURGIA
DA GUARDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 648; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502015624; data do depósito:
28122001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada
a prestação de contas referente ao período fiscal de 2000.

Conferida, está conforme.

20 de Maio de 2002. � A Ajudante, Maria do Nascimento Mar-
tins Teixeira. 1000087642

LEIRIA
ALVAIÁZERE

SOMIRALDA � SOCIEDADE COMERCIAL
DE DROGARIA MIRANDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alvaiázere. Matrícula n.º 84/
890619; identificação de pessoa colectiva n.º 502175699; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrições n.os 3 e 6; números e data
das apresentações: 1, 2 e 5/020529.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram regista-
dos os seguintes factos:

Pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, foi registada a cessação
de funções de gerente por parte de José Miranda de Carvalho, por
óbito, em 2 de Junho de 1992.

Pelas inscrições n.os 3 e 6, o aumento de capital e alteração par-
cial do pacto, tendo, em consequência, o artigo 3.º e o corpo e § 1.º
do artigo 4.º do respectivo contrato, ficado com a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de seis quotas, sendo duas iguais de
1500 euros cada, pertencentes aos sócios Isaura Marques Lopes de
Carvalho e António Miranda de Carvalho, e quatro iguais de 500 eu-
ros cada, pertencentes aos sócios José Gabriel Lopes de Carvalho,
Ari Rodrigues Dias, Pedro Simões Miranda de Carvalho e Maria
Eugénia Lopes de Carvalho Simões.

2 � Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital até
ao montante global correspondente ao décuplo do capital social.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade ficará a cargo de sócios ou não sócios que
vierem a ser designados em assembleia geral, ficando desde já no-
meados gerentes todos os sócios.

§ 1.º Para obrigar a sociedade são necessárias as assinaturas con-
juntas de dois gerentes, sendo necessário que uma dessas assinaturas
seja dos gerentes Isaura ou António.

§ 2.º [�]

O texto completo do contrato alterado na sua redacção actuali-
zada foi depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

31 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Mar-
ques Rodrigues Silveira Tiago. 1000087581

ANSIÃO

SERAFIM N. MARQUES � CONSTRUÇÕES,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Casalinho, Avelar, 3240 Ansião

Conservatória do Registo Comercial de Ansião. Matrícula n.º 719/
020114; identificação de pessoa colectiva n.º 505869217; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 13/020531.

Certifico que, pela inscrição n.º 2, foi efectuada a alteração par-
cial do contrato da sociedade supra referida, pelo que o artigo 3.º foi
alterado, ficando com a redacção abaixo reproduzida:

ARTIGO 3.º

O seu objecto é a construção civil e obras públicas. Compra e venda
de prédios rústicos ou urbanos e revenda dos adquiridos para esse
fim. Construção de imóveis para venda.

O texto actualizado do contrato alterado ficou arquivado na pas-
ta respectiva.

Está conforme o original.

4 de Junho de 2002. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel Ba-
tista Graça. 1000087509
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M. BORGES, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua dos Bombeiros Voluntários, 14-A, 3240 Ansião

Conservatória do Registo Comercial de Ansião. Matrícula n.º 755/
020611; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/020611.

Certifico que Maria Belmira Neves Cruz Borges, casada, residente
em Casal das Sousas, freguesia e concelho de Ansião, constituiu uma
sociedade comercial por quotas unipessoal, com a denominação aci-
ma referida, e que se regerá pelas cláusulas do contrato abaixo des-
critas:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação M. Borges, Unipessoal, L.da, e
tem a sua sede na Rua dos Bombeiros Voluntários, 14-A, freguesia e
concelho de Ansião.

§ único. Por simples decisão, a gerência da sociedade poderá trans-
ferir a sua sede para outro local, do mesmo concelho ou concelhos
limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais, sucursais ou qualquer
outra forma de representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de venda de electrodo-
mésticos a retalho.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros e corresponde à quota de igual valor nominal, per-
tencente à única sócia.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme decisão da
sócia única, fica a cargo desta, a qual, desde já, fica nomeada ge-
rente.

§ único. Para validamente representar e obrigar a sociedade em
todos os seus actos e contratos é suficiente a assinatura de um ge-
rente.

ARTIGO 5.º

A sócia única está autorizada a fazer prestações suplementares de
capital à sociedade, até ao montante global correspondente a 10 ve-
zes o capital 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.

ARTIGO 7.º

A sócia única fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

Está conforme o original.

14 de Junho de 2002. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
Batista Graça. 1000088037

BOMBARRAL

STOP 2001 � IMOBILIÁRIA E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula n.º 665/
20020219; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: 12/14032002.

Certifico que, pela inscrição acima indicada, foi feito o seguinte
registo:

Rectificação: a sócia Ana Cristina Vieira Alves é divorciada.

Conferida, está conforme.

23 de Março de 2002. � A Ajudante, Maria Leonor Domingos
Rodrigues Gabriel Cordeiro. 1000087531

LUGIBEL � PERFUMARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula n.º 212/
871008; identificação de pessoa colectiva n.º 501884912; averba-

mento n.º 1 à inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 2/
20020528.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3 � Apresentação n.º 2/
20020528.

Aumento de capital com redenominação e alteração do pacto.
Montante após o aumento: 1 002 410$, sendo o montante do

aumento de 602 410$, subscrito e realizado em dinheiro, pelos só-
cios Maria da Purificação Vinagre Rodrigues Cardoso, com 376 506$;
Margarida Angelina Vinagre Rodrigues Cardoso, casada com Luís
Manuel dos Santos Figueiredo na comunhão de adquiridos, com
112 952$ (como bem próprio), e Lucília Isabel Vinagre Rodrigues
Cardoso, com 112 952$, em reforço das suas quotas.

Artigo alterado: 3.º
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas: Maria da Purificação Vinagre Rodrigues Cardoso,

com 3125 euros; Margarida Angelina Vinagre Rodrigues Cardoso, com
937,50 euros, e Lucília Isabel Vinagre Rodrigues Cardoso, com
937,50 euros.

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

Está conforme o original.

29 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Marina Adelaide
Fernandes Duarte. 1000087527

ODETECONSTRÓI � SOCIEDADE CONSTRUÇÕES
E VENDAS IMOBILIÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula n.º 676/
20020404; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
23052002.

Certifico que através de escritura de contrato de sociedade, lavra-
da em 20 de Maio de 2002, a fl. 35 do livro n.º 134-E do Cartório
Notarial do Bombarral, entre Pedro Miguel Martins Ferreira, casado
com Severa Mónica Jerónimo Ferreira Bernardino na comunhão de
adquiridos, e Maria Odete da Conceição Martins Ferreira, viúva, foi
constituída a sociedade em epígrafe, a qual se regerá pelo seguinte
contrato:

Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do artigo 64.º
do Código do Notariado, que faz parte da escritura lavrada no Cartó-
rio Notarial do Bombarral, em 20 de Maio de 2002.

1.º

A sociedade adopta a firma ODETECONSTRÓI � Sociedade
Construções e Vendas Imobiliárias, L.da, e tem a sua sede na Rua de
D. Leonor, 16, no lugar de São Mamede, freguesia de Roliça, conce-
lho do Bombarral.

§ único. Por simples decisão da gerência poderá a sede social ser
mudada para qualquer outro local, dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, bem como criar e encerrar agências, sucursais,
filiais, e outras formas de representação em qualquer ponto do País.

2.º

A sociedade tem por objecto a construção de edifícios, compra e
venda de bens imóveis.

A sociedade pode participar no capital social de outras sociedades
ainda que com diferente objecto social ou reguladas por leis espe-
ciais, bem como fazer parte de agrupamentos complementares de
empresas.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Maria
Odete da Conceição Martins Ferreira e Pedro Miguel Martins Fer-
reira.

4.º

Qualquer sócio poderá fazer à sociedade os suprimentos que esta
carecer, vencendo ou não juros, mediante o que for deliberado em
assembleia geral.
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5.º

1 � Cabe aos gerentes a administração e representação da socie-
dade, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em assem-
bleia geral.

2 � Ficam desde já nomeados gerentes os dois sócios.
3 � Para obrigar a sociedade é necessária a assinatura de ambos

os gerentes.
4 � Os gerentes terão todos os poderes necessários à administra-

ção dos negócios da sociedade, podendo, designadamente, abrir e
movimentar contas bancárias, aceitar, sacar, endossar letras e livran-
ças e outros efeitos comerciais, contratar e despedir pessoal, com-
prar, vender, onerar e tomar de aluguer ou arrendamento bens mó-
veis e imóveis, incluindo naqueles veículos automóveis, bem como a
subscrição ou aquisição de participações noutras sociedades, ainda que
com objecto diferente e a sua alienação ou oneração.

6.º

Os gerentes não poderão obrigar a sociedade em actos e contra-
tos estranhos aos negócios sociais, designadamente em abonações,
letras de favor, fianças e outras responsabilidades semelhantes.

7.º

1 � A cessão ou transmissão, total ou parcial, de quotas, é livre-
mente permitida entre os sócios, ficando dependente de prévia au-
torização da sociedade aquando feita a estranhos, tendo esta, em
primeiro lugar, e os sócios não cedentes, em segundo lugar, o direito
de preferência na aquisição.

2 � O sócio cedente deve comunicar, por carta registada com
aviso de recepção, quer à sociedade, quer aos sócios, a sua intenção
de ceder a quota, bem como as demais condições de transmissão.

8.º

A sociedade reserva-se o direito de amortizar a quota de qualquer
sócio quando sobre ela recaia arresto, penhora ou qualquer provi-
dência cautelar, pelo valor apurado no último balanço efectuado.

9.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas regis-
tadas com aviso de recepção dirigidas aos sócios com, pelo menos,
a antecedência mínima de 15 dias.

10.º

A sociedade não se dissolve por morte ou interdição de algum sócio,
continuando com o sócio sobrevivo ou capaz, ou com o único re-
presentante legal do interdito ou falecido a nomear entre eles.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a adquirir quaisquer bens móveis
para a sociedade antes do seu registo definitivo, e a efectuar levan-
tamentos da conta de depósitos do capital social para fazer face às
despesas de aquisição de bens e com esta escritura e seu registo, des-
pesas estas que a sociedade assume.

Está conforme o original.

24 de Maio de 2002. � A Ajudante, Maria Leonor Domingos
Rodrigues Gabriel Cordeiro. 1000087620

CALDAS DA RAINHA

VAFORMA � CONSULTORIA, FORMAÇÃO,
REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 3311; identificação de pessoa colectiva n.º 502881445; inscrição
n.º 21; número e data da apresentação: 12/20020301.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi inscrita
a mudança da sede para a Estrada de Tornada, 51, rés-do-chão, fre-
guesia de Tornada, concelho das Caldas da Rainha.

Foi conferida e está conforme.

31 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Emília
Gomes Coutinho Rocha. 1000087930

MARINHA GRANDE

RESTAURANTE DA IDALINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 1386; identificação de pessoa colectiva n.º 503830755; inscrição
n.º 11; número e data da apresentação: 46/20011219.

Certifico que foi aumentado o capital para 1 002 410$ e feita a
redenominação do capital social, tendo em consequência sido alte-
rado o artigo 3.º do contrato, que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e é dividido em duas quotas: uma de 4500 euros, do sócio
Vítor José Pereira dos Santos, e outra de 500 euros, da sócia Emília
Felismina Gaspar Santos.

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

Conferida, está conforme.

27 de Maio de 2002. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 1000087510

DESICERAM � CONSTRUÇÕES
E EMPREENDIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 939; identificação de pessoa colectiva n.º 502438029; inscrição
n.º 10; número e data da apresentação: 13/20011221.

Certifico que foi aumentado o capital para 1 002 410$ e feita a
redenominação do capital social, tendo em consequência sido alte-
rado o artigo 4.º do contrato, que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e é representado por uma quota de 2500 euros, perten-
ça da sócia Maria Cristina Guerra Luís da Cruz, e duas quotas iguais
de 1250 euros cada, pertencendo uma a cada uma das sócias Sónia
Cristina Dionísio Rios Silva e Anabela Soares Julião Pereira.

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

Conferida, está conforme.

27 de Maio de 2002. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 1000087508

RIVENDA � ILUMINAÇÃO E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 1493; identificação de pessoa colectiva n.º 503789038; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 29/20011221.

Certifico que foi aumentado o capital para 1 002 410$ e feita a
redenominação do capital social, tendo em consequência sido alte-
rado o artigo 5.º do contrato, que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em três quotas: uma de 4000 euros, pertencen-
te ao sócio Armando José Valverde Rino, e duas de 500 euros, per-
tencentes uma a cada um dos sócios Diogo Correia Rino e Diana
Correia Rino.

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

Conferida, está conforme.

26 de Maio de 2002. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 1000087753
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VICTOR M. I. ANDRÉ � PROJECTOS
DE ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 773; identificação de pessoa colectiva n.º 501977821; data da apre-
sentação: 12062002.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva dos documen-
tos de prestação de contas relativos ao exercício de 2001.

Conferida, está conforme.

12 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 1000087486

SINERTEC � COMERCIALIZAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE MOLDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 2049; identificação de pessoa colectiva n.º 505415860; data da
apresentação: 12062002.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva dos documen-
tos de prestação de contas relativos ao exercício de 2001.

Conferida, está conforme.

12 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 1000087476

CANALIZAÇÕES IRMÃOS CARVALHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 1040; identificação de pessoa colectiva n.º 502674113; data da
apresentação: 13062002.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva dos documen-
tos de prestação de contas relativos ao exercício de 2001.

Conferida, está conforme.

13 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 1000087473

RTJ � PLÁSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 1024; identificação de pessoa colectiva n.º 502626704; data da
apresentação: 07062002.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva dos documen-
tos de prestação de contas relativos ao exercício de 2001.

Conferida, está conforme.

7 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 1000087467

COLÉGIO LUSO INTERNACIONAL DO CENTRO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 1448; identificação de pessoa colectiva n.º 503705659; data da
apresentação: 07062002.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva dos documen-
tos de prestação de contas relativos ao exercício de 2001.

Conferida, está conforme.

7 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 1000087465

CECITER � CENTRO COMÉRCIO INTERNACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 846; identificação de pessoa colectiva n.º 502216344; data da apre-
sentação: 06062002.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva dos documen-
tos de prestação de contas relativos ao exercício de 2001.

Conferida, está conforme.

6 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 1000087464

QUINTA DO ZÉ � HOTELARIA E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 2153; identificação de pessoa colectiva n.º 505767139; data da
apresentação: 07062002.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva dos documen-
tos de prestação de contas relativos ao exercício de 2001.

Conferida, está conforme.

7 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 1000087462

EFEMOLDES � ESTUDOS, FABRICAÇÃO
E ENSAIO DE MOLDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 515; identificação de pessoa colectiva n.º 501504109; data da apre-
sentação: 07062002.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva dos documen-
tos de prestação de contas relativos ao exercício de 2001.

Conferida, está conforme.

7 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 1000087461

INFORSTART � COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO
INFORMÁTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 1945; identificação de pessoa colectiva n.º 505106531; data da
apresentação: 07062002.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva dos documen-
tos de prestação de contas relativos ao exercício de 2001.

Conferida, está conforme.

7 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 1000087460

UEPRO � ENGENHARIA DE MOLDES, EXPORTAÇÃO
E IMPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 1526; identificação de pessoa colectiva n.º 503862541; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 28/
20011219.

Certifico que foi deslocada a sede para a Rua de Manuel Pereira
Roldão, 55, Edifício Veneza, loja G, Marinha Grande.

Conferida, está conforme.

27 de Maio de 2002. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 1000087455

ALUFINE � COMPRA E VENDA DE PROPRIEDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 933; identificação de pessoa colectiva n.º 501483276; data da apre-
sentação: 07062002.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva dos documen-
tos de prestação de contas relativos ao exercício de 2001.

Conferida, está conforme.

7 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 1000087452
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MOPECAR � EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL
E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 783; identificação de pessoa colectiva n.º 501491880; data da apre-
sentação: 07062002.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva dos documen-
tos de prestação de contas relativos ao exercício de 2001.

Conferida, está conforme.

7 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 1000088016

TALAMOLDE � FABRICAÇÃO, REPARAÇÃO,
MANUTENÇÃO DE MOLDES DE VIDRO E PLÁSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 870; identificação de pessoa colectiva n.º 502284080; data da apre-
sentação: 12062002.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva dos documen-
tos de prestação de contas relativos ao exercício de 2001.

Conferida, está conforme.

12 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 1000088051

AUTO REPARADORA F. SAMPAIO � SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 1566; identificação de pessoa colectiva n.º 503974510; data da
apresentação: 12062002.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva dos documen-
tos de prestação de contas relativos ao exercício de 2001.

Conferida, está conforme.

12 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 1000088053

COUTINHO, VAREDA & PEDROSO � OFICINA
DE ACABAMENTOS DE MOLDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 614; identificação de pessoa colectiva n.º 501727450; data da apre-
sentação: 12062002.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva dos documen-
tos de prestação de contas relativos ao exercício de 2001.

Conferida, está conforme.

12 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 1000088060

PONTES, SANTOS & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 326; identificação de pessoa colectiva n.º 500735174; inscrição
n.º 12; número e data da apresentação: 6/20011220.

Certifico que foi aumentado o capital para 1 002 410$ e feita a
redenominação do capital social, tendo em consequência sido alte-
rado o artigo 3.º do contrato, que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 eu-
ros, uma de cada um dos sócios Leonel Lopes Gregório e Maria Olívia
Rosa Constâncio.

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

Conferida, está conforme.

27 de Maio de 2002. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 1000087451

CRESPO & GOUVEIA � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 1440; identificação de pessoa colectiva n.º 503667676; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 23/20011220.

Certifico que foi aumentado o capital para 1 002 410$ e feita a
redenominação do capital social, tendo em consequência sido alte-
rado o artigo 3.º do contrato, que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e representa-se por duas quotas dos sócios Maria de
Fátima Crespo Dias Pedrosa, com uma de 2500 euros, e Alfredo João
Gouveia Tomé, com uma de 2500 euros.

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

Conferida, está conforme.

27 de Maio de 2002. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 1000087448

CARLOS & AIRES � MOLDES E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 1656; identificação de pessoa colectiva n.º 504175653; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 13/20011219.

Certifico que foi aumentado o capital para 1 002 410$ e feita a
redenominação do capital social, tendo em consequência sido alte-
rado o artigo 3.º do contrato, que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 eu-
ros, uma de cada um dos sócios Carlos Alberto de Jesus Martinho e
Aires Manuel Franco de Sousa.

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

Conferida, está conforme.

27 de Maio de 2002. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 1000087445

C. FRADE � CONTABILIDADE E FISCALIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 824; identificação de pessoa colectiva n.º 502133368; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 14/20011219.

Certifico que foi aumentado o capital para 1 002 410$ e feita a
redenominação do capital social, tendo em consequência sido alte-
rado o artigo 4.º do contrato, que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e representa-se por duas quotas iguais de 2500 euros,
uma de cada sócio Carlos José Ribeiro Frade e Maria Helena Alves
Galo.

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

Conferida, está conforme.

27 de Maio de 2002. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 1000087442
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CARLOS ALEXANDRE � CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 1179; identificação de pessoa colectiva n.º 503070416; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 19/20011219.

Certifico que foi aumentado o capital para 1 002 410$ e feita a
redenominação do capital social, tendo em consequência sido alte-
rado o artigo 3.º do contrato, que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado já em dinheiro, é de
5000 euros, e é formado por duas quotas iguais do valor nominal de
2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Carlos Alexan-
dre Armindo Tavares Pereira e Ana Maria Dinis Pereira Tavares.

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

Conferida, está conforme.

27 de Maio de 2002. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 1000087440

EROTEC � ELECTROEROSÃO E MOLDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 1677; identificação de pessoa colectiva n.º 504204858; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 11/20011219.

Certifico que foi aumentado o capital para 1 002 410$ e feita a
redenominação do capital social, tendo em consequência sido alte-
rado o artigo 3.º do contrato, que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 eu-
ros, uma de cada um dos sócios Vítor Manuel Carreira e Franclim
Vicente Ascenso.

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

Conferida, está conforme.

27 de Maio de 2002. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 1000087543

RODRIGUES & COELHO � REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 1197; identificação de pessoa colectiva n.º 503107867; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 15/20011226.

Certifico que foi aumentado o capital para 1 002 410$ e feita a
redenominação do capital social, tendo em consequência sido alte-
rado o artigo 4.º do contrato, que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e é dividido em duas quotas iguais de 2500 euros cada,
pertencentes uma a cada um dos sócios José Caetano Coelho e Maria
Manuel Guerra Rodrigues Coelho.

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

Conferida, está conforme.

29 de Maio de 2002. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 1000087537

MOLTRON � REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 1571; identificação de pessoa colectiva n.º 503991899.

Certifico que foi aumentado o capital para 1 002 410$ e feita a
redenominação do capital social, tendo em consequência sido alte-
rado o artigo 4.º do contrato, que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e é formado por duas quotas iguais do valor nominal de

2500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Maria Lu-
cília Nogueira da Costa Paulo Vidal e Maria Helena Martins Amado
Loureiro Pina Fora.

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

Conferida, está conforme.

29 de Maio de 2002. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 1000087535

M. G. R. � TRADING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 1281; identificação de pessoa colectiva n.º 503345202; inscrição
n.º 6 e averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; números e data das apre-
sentações: 5 e 6/20011221.

Certifico que foi aumentado o capital para 1 002 410$ e feita a
redenominação do capital social, tendo em consequência sido alte-
rado o artigo 4.º do contrato, que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e está dividido em duas quotas: uma de 4500 euros, per-
tencente ao sócio António Jorge de Oliveira Aires Rodrigues, e uma
de 500 euros, pertencente ao sócio Vladimir Jorge de Carvalho Ai-
res Rodrigues.

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

Mais certifico que foi deslocada a sede para a Rua de 25 de Abril,
53, Marinha Grande.

Conferida, está conforme.

27 de Maio de 2002. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 1000088072

PENICHE

MANUEL PATRÍCIO DA CRUZ & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 31; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500180067; inscrição n.º 10 e aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 10; números e datas das apresentações:
8/011128 e 3/020527.

Certifico que o capital social da sociedade em epígrafe foi aumen-
tado de 420 000$ para 1 002 410$, tendo em consequência sido
alterado o artigo 4.º, o qual ficou com a seguinte nova redacção:

4.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado, e é
representado pela soma das quotas dos sócios, que são as seguintes:

Maria Isabel Patrício Leitão, viúva; Rauil Patrício Leitão, casado
sob o regime de comunhão geral de bens com Maria da Conceição
Santos Pereira Leitão; Anabela Patrício Portugal de Andrade, divor-
ciada; Manuel Patrício da Cruz Júnior, casado sob o regime de bens
adquiridos com Maria Herculina Peres Miguez; Carlos Alberto Dias
Patrício, casado sob o regime de comunhão geral de bens com Maria
Eduarda Pereira Lino Dias Patrício, e Mariette Dias Patrício da Cruz,
casada sob o regime de comunhão geral de bens com João Cecílio
Patrício da Cruz, com uma em comum e sem determinação de parte
ou direito, de 1190,20 euros; Maria Isabel Patrício Leitão, viúva, e
Raul Patrício Leitão, casado sob o regime de comunhão geral de bens
com Maria da Conceição Santos Pereira Leitão, com uma em co-
mum e sem determinação de parte ou direito, de 952,45 euros; Ana-
bela Patrício Portugal de Andrade, divorciada, com uma de 952,45 eu-
ros; Manuel Patrício da Cruz Júnior, casado sob o regime de bens
adquiridos com Maria Herculina Peres Miguez, com uma de 952,45 eu-
ros, e Carlos Alberto Dias Patrício, casado sob o regime de comu-
nhão geral de bens com Maria Eduarda Pereira Lino Dias Patrício,
juntamente com Mariette Dias Patrício da Cruz, casada sob o re-
gime de comunhão geral de bens com João Cecílio Patrício da Cruz,
com uma em comum e sem determinação de parte ou direito, de
952,45 euros.

Está conforme.

17 de Junho de 2002. � A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
1000088303
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SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA DE FERREL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 189; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500413576; data da apresentação:
20020604.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas de exercício do ano de 2001 da
sociedade em epígrafe.

17 de Junho de 2002. � A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
1000088301

COOPERATIVA OPERÁRIA DE PRODUÇÃO
DE PESCAS � FRUTO DA LIBERDADE, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 17; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500624500; inscrição n.º 10 e aver-
bamentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 10; números e datas das apresen-
tações: 9/011227 e 7/020507.

Certifico que o capital social da sociedade em epígrafe foi aumen-
tado de 12 756,76 euros para 12 760 euros, tendo em consequência
sido alterado o artigo 6.º, o qual ficou com a seguinte nova redac-
ção:

ARTIGO 6.º

O capital social da cooperativa, variável e ilimitado, é actualmente
de 12 760 euros, representado por 2552 títulos de cinco euros cada
um, totalmente realizado, e subscrito pelos actuais 11 cooperadores
no total de 232 títulos de capital por cooperador.

Está conforme.

O texto completo do contrato na sua nova redacção ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

6 de Junho de 2002. � A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
1000088299

J. ESTEVES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 1008;
identificação de pessoa colectiva n.º 504824546; data da apresenta-
ção: 20020617.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2001 da
sociedade em epígrafe.

17 de Junho de 2002. � A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
1000088295

CLUBE NAVAL DE PENICHE
Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 5; ins-

crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/020424.

Certifico que foram alterados os estatutos do Clube Naval de Pe-
niche, pessoa colectiva de utilidade pública, publicada por escritura
de 15 de Novembro de 1995, exarada de fl. 9 v.º a fl. 11 do livro
para escrituras diversas n.º 48-B do Cartório Notarial de Peniche,
com documento complementar, tendo ficado com a seguinte nova
redacção:

ARTIGO 1.º

Denominação e duração

A associação tem a denominação de Clube Naval de Peniche ou
só CNP e durará por tempo indeterminado,

ARTIGO 2.º

Sede

O CNP tem a sua sede em Peniche, mais precisamente no Forte
das Cabanas.

ARTIGO 3.º

Natureza

O CNP é uma associação desportiva e cultural sem fins lucrativos
constituída ao abrigo da lei civil, que se rege pelos presentes estatu-
tos.

ARTIGO 4.º

Fins

1 � O CNP tem por objectivo apoiar e desenvolver a prática de
desportos náuticos e incentivar o estudo e preservação do mar.

2 � Tais fins procurarão ser alcançados através de iniciativas
várias, tais como:

a) A organização e participação em regatas;
b) A manutenção de uma escola de vela;
c) A realização de concursos de pesca;
d) A prática de actividades subaquáticas;
e) O desenvolvimento da cooperação e solidariedade entre os seus

associados e, em geral, entre todos os que se interessam pelas coisas
do mar;

f) A organização de colóquios ou conferências sobre a protecção
da fauna e flora marinhas e, genericamente, sobre a sua poluição;

g) A manutenção e desenvolvimento de bom relacionamento com
associações congéneres, nacionais ou não;

h) Promover cursos de formação náutica.

ARTIGO 5.º

Insígnias

Os distintivos do CNP são:
a) A bandeira: rectangular e azul, com três estrelas do mar, dou-

radas e em tamanho descrescente, no terço médio;
b) O galhardete: semelhante à bandeira mas de forma triangular;
c) O emblema: o galhardete do clube em miniatura no topo de um

mastro;
d) O carimbo, timbre ou selo: reproduz o emblema tendo em volta

«Clube Naval de Peniche».

ARTIGO 6.º

Receitas

Constituem receitas e bens do CNP as jóias e quotizações dos seus
sócios, as comparticipações pagas por estes pela utilização de bens,
ou realização de serviços, e todos os donativos que lhe venham a ser
atribuídos.

ARTIGO 7.º

Admissão de sócios

É livre a adesão ao CNP, ficando a admissão de sócios dependen-
te do seguinte:

a) Preenchimento de proposta da qual conste, além do mais, a
assinatura do sócio proponente e do proposto, e a identificação
completa deste;

b) Pagamento de jóia em vigor;
c) Apreciação e deliberação na primeira reunião de direcção, que

poderá colher as informações que entender.

ARTIGO 8.º

Sócios menores

As propostas de sócios menores conterão a autorização expressa
dos pais ou encarregados de educação.

ARTIGO 9.º

Rejeição

1 � A rejeição de um candidato implica a devolução da jóia e
quotas pagas, e só pode haver nova candidatura decorrido um ano
após a primeira deliberação.

2 � Uma dupla recusa de candidatura implica a impossibilidade
de nova candidatura.

ARTIGO 10.º

Categorias de sócios

O CNP tem quatro categorias de associados:
Fundadores: os que tomaram parte dos trabalhos preliminares para

a organização do clube;
Honorários ou de mérito: todas as pessoas singulares ou colecti-

vas que a assembleia geral considere merecedores dessa categoria em
resultado de especiais serviços ou cooperação com a associação;

Benfeitores: as pessoas que a assembleia geral considere, pelos seus
actos de benemerência ou liberalidade, merecedores dessa distinção;

Efectivos: os restantes, desde que no gozo dos seus direitos.
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ARTIGO 11.º

Jóia e quotas

1 � Todos os sócios efectivos pagarão, além da jóia, quotas
mensais.

2 � A jóia e quotas dos sócios menores serão de montante infe-
rior à dos maiores.

3 � As quotas serão pagas adiantadamente e, pelo menos, tri-
mestralmente.

4 � O valor da jóia e quotas é o que a assembleia geral fixar sob
proposta da direcção.

5 � Pode haver lugar a quotas suplementares mediante proposta
da direcção a apreciar em assembleia geral.

ARTIGO 12.º

Perda da qualidade de ser sócio

1 � Perdem a qualidade de sócios:
a) Aqueles que requeiram expressamente a anulação da sua inscri-

ção;
b) Aqueles que tenham sido excluídos nos termos destes estatu-

tos;
c) Aqueles que tenham em débito quotas há mais de um ano e não

liquidem no prazo de 30 dias depois de receberem notificação da
direcção.

2 � As deliberações da direcção sobre a perda da qualidade de sócio
terão de ser posteriores à fixação durante dois meses de listagem
contendo o nome e número de cada associado nessas condições.

ARTIGO 13.º

Deveres dos associados

São deveres dos sócios:
a) Pagar as quotas pontualmente;
b) Respeitar e fazer respeitar os estatutos e regulamentos em vi-

gor;
c) Colaborar para os objectivos do CNP;
d) Angariar novos sócios e propagar a prática de todas as moda-

lidades promovidas pelo clube, nomeadamente a vela;
e) Cumprir as decisões da direcção ou pedidos de qualquer dos seus

membros;
f) Informar a direcção, por escrito, das alterações de domicílio ou

de local de cobrança;
g) Contribuir para o bom nome e prestígio do CNP e para a efi-

cácia das suas acções e iniciativas;
h) Aceitar os cargos para que seja eleito e exercer correctamente

as funções que lhe forem confiadas.

ARTIGO 14.º

Direitos dos associados

São direitos dos sócios:
a) Usufruir de todas as regalias que o CNP proporcione;
b) Propor iniciativas, ou formas de actuação, aos órgãos do CNP

que considerem importantes e oportunas, tendo em vista o objecti-
vo da associação;

c) Possuir cartão de associado;
d) Participar e votar na assembleia geral desde que inscritos há

mais de três meses;
e) Requerer com outros sócios a convocação de assembleia geral

extraordinária em conformidade com o artigo 33.º, n.º 2;
f) Apresentar, por escrito à direcção, oposição ou recurso sobre

deliberação com que se não conforme, desde que fundamente a dis-
cordância, recursos esses que a direcção fará apreciar em assembleia
geral;

g) Usar distintivos do CNP;
h) Inscrever a sua embarcação ou embarcações no clube;
i) Propor novos sócios, reconhecendo-os idóneos;
j) Fazer-se acompanhar de familiares directos em iniciativas da

associação, bem como de convidados, conforme as disposições do
regulamento interno.

ARTIGO 15.º

Restrições quanto a sócios menores

Os sócios menores de 18 anos não podem votar, eleger nem ser
eleitos para cargos directivos, bem como não podem ser proponen-
tes de outros sócios.

ARTIGO 16.º

Disciplina

1 � Compete à direcção a instauração de processos disciplinares
e a aplicação de sanções a que se refere o artigo seguinte.

2 � A direcção pode instaurar processos disciplinares aos sócios
que, pelo seu comportamento, se tornem indignos de pertencerem à
associação.

ARTIGO 17.º

Sanções

1 � São aplicáveis as seguintes sanções:
a) Advertência;
b) Suspensão;
c) Exclusão.
2 � A suspensão dos direitos de associado pode estender-se por

um período até cinco anos e será executada nos casos em que, não
se revelando bastante a advertência, que é sempre escrita, também
se entenda inadequada a exclusão.

3 � A exclusão só será aplicada em casos graves de violação dos
deveres de associado, designadamente a violação intencional dos
estatutos e regulamentos do CNP, bem como o não cumprimento
das obrigações sociais que nela se impõe e a prática reiterada de actos
prejudiciais à associação.

4 � As sanções são susceptíveis de recurso para a assembleia geral.
5 � O associado excluído não retém quaisquer direitos sobre o

património social e é obrigado a efectuar todos os pagamentos em
atraso até à data da exclusão.

ARTIGO 18.º

Consequências da demissão

Os sócios expulsos poderão ser demandados judicialmente para
ressarcimento de prejuízos causados ao CNP e não poderão frequen-
tar as dependências deste.

ARTIGO 19.º

Readmissão

Os sócios exonerados poderão ser readmitidos mediante nova
proposta desde que liquidem as dívidas e respectivos juros e paguem
nova jóia.

CAPÍTULO II

Órgãos sociais

SECÇÃO I

Eleições e destituições

ARTIGO 20.º

Eleição

Os membros da mesa da assembleia geral, da direcção e do conse-
lho fiscal são eleitos durante os dois primeiros meses de cada biénio
pela assembleia geral, mediante escrutínio secreto.

ARTIGO 21.º

Listas

1 � As listas concorrentes podem ser apresentadas pela direcção
ou por um grupo de, pelo menos, 14 sócios, desde que em pleno gozo
dos seus direitos de associados.

2 � Poderão concorrer aos corpos constitutivos do CNP tantas
listas quantas as necessárias.

3 � As listas concorrentes aos órgãos sociais terão de ser entre-
gues ao presidente da mesa até 1 de Dezembro do ano anterior ao
acto eleitoral.

4 � Das listas constarão a identificação e o número de sócio de
cada um dos elementos de cada um dos três órgãos abaixo referidos,
num total de 14.

5 � A direcção publicitará a realização de eleições afixando um
aviso na sede da associação até ao dia 15 de Novembro do ano an-
terior ao acto.

6 � A lista de candidatos proposta pela direcção terá de ser afi-
xada conjuntamente com aquele aviso e até esse dia 15.
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ARTIGO 22.º

Apreciação de candidaturas

1 � O presidente da mesa da assembleia geral apreciará até 15 de
Dezembro cada lista candidata, podendo eliminar qualquer lista que:

a) Seja apresentada fora de prazo;
b) Contenha número insuficiente de candidatos;
c) Contenha candidato ou candidatos que não sejam de maiorida-

de, com menos de um ano de antiguidade, que desempenhem qual-
quer cargo remunerado para o clube como membros não eleitos e
que não estejam em pleno gozo dos direitos sociais.

2 � A exclusão eventual de uma lista será comunicada de ime-
diato ao sócio que figura como candidato a presidente da direcção,
afixando-se na sede da associação uma informação sobre o ou os,
motivos dessa exclusão.

3 � O referido candidato poderá suprir as deficiências detectadas
nas alíneas b) e c) do n.º 1 deste artigo no prazo de oito dias.

ARTIGO 23.º

Afixação das listas apuradas e avisos

1 � Até ao dia 8 de Janeiro do ano em que se realiza o acto elei-
toral, a direcção afixará as listas que tenham sido admitidas de acordo
com as exigências acima referidas.

2 � E até essa mesma data, o secretário da mesa da assembleia
geral enviará a convocatória a todos os sócios anunciando o local,
dia, hora e ordem de trabalhos da assembleia geral, na qual se proce-
derá ao acto eleitoral.

3 � Ainda até essa data afixará aviso convocatório junto das lis-
tas concorrentes.

4 � Haverá sempre um prazo de, pelo menos, 15 dias entre o
recebimento das convocatórias ou a publicação do anúncio e o acto
eleitoral.

ARTIGO 24.º

Votação

A votação é feita directamente por cada sócio em pleno gozo dos
direitos sociais, aquando do acto eleitoral, não sendo admissíveis
procurações ou voto por correspondência.

ARTIGO 25.º

Escrutínio e candidatos eleitos

1 � O presidente da mesa convidará dois sócios de cada lista
apresentada para escrutinar o acto eleitoral.

2 � São eleitos os candidatos da lista com maior número de vo-
tos, e havendo, empate, ganhará aquela cujo cabeça-de-lista for há
mais tempo sócio do clube.

ARTIGO 26.º

Proclamação

1 � Feito o apuramento, o presidente da mesa proclamará os
eleitos, conferindo-lhes posse.

2 � O secretário da mesa afixará o resultado do acto eleitoral
logo de imediato.

ARTIGO 27.º

Órgãos sociais

Os órgãos sociais do CNP são a assembleia geral, a direcção e o
conselho fiscal.

ARTIGO 28.º

Duração dos mandatos

1 � Os membros dos órgãos sociais são reelegíveis por sucessi-
vos períodos.

2 � Porém, o presidente da direcção não poderá ocupar o cargo
por mais de três mandatos sucessivos de dois anos, só podendo ser
reeleito após interregno de dois anos.

ARTIGO 29.º

Responsabilidade

Os órgãos sociais respondem perante a assembleia geral, só ces-
sando a sua responsabilidade quando forem aprovadas as respectivas
contas e relatórios pela assembleia geral, sem prejuízo desta poder
ordenar procedimento judicial contra qualquer um dos membros dos
órgãos sociais se houver motivo que o justifique.

ARTIGO 30.º

Destituição

1 � Os membros dos órgãos sociais, individual ou conjuntamen-
te, podem ser destituídos, desde que ocorra motivo grave, nomeada-
mente abuso ou desvio de funções, a prática de actos susceptíveis de
exclusão como sócios ou a condenação criminal devidamente tran-
sitada.

2 � A destituição só pode ter lugar em assembleia geral expres-
samente convocada para o efeito e para ser válida é necessário o
voto favorável de, pelo menos, três quartos dos sócios presentes.

SECÇÃO II

Assembleia geral

ARTIGO 31.º

Constituição

1 � A assembleia geral é constituída por todos os associados no
pleno gozo dos seus direitos sociais.

2 � A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente,
um vice-presidente e um secretário.

3 � O presidente da mesa ou o vice-presidente, reconhecendo
haver vagas na mesa, podem escolher associados que ocupem os lu-
gares vagos.

4 � O presidente da mesa da assembleia geral convoca, preside e
dirige as sessões, abrindo-as, suspendendo-as e encerrando-as, dirige
os trabalhos, exerce a disciplina das sessões, emite voto de desem-
pate, empossa sócios eleitos, assina com os restantes as actas, e
verifica a regularidade das candidaturas e das listas para as eleições.

5 � O vice-presidente e o secretário dividirão entre si os traba-
lhos da mesa e executam o trabalho indicado pelo presidente. O vice-
-presidente substitui o presidente nos impedimentos deste.

ARTIGO 32.º

Competência

Compete à assembleia geral:
a) Eleger bienalmente a respectiva mesa, direcção e conselho fis-

cal e dar-lhe posse;
b) Definir as linhas gerais da política associativa;
c) Apreciar e votar os planos de actividade e os orçamentos

anuais, os relatórios e contas da direcção e os respectivos pareceres
do conselho fiscal;

d) Aprovar a aquisição onerosa de imóveis e a sua alienação, bem
como a realização de empréstimos que não sejam de gestão corrente;

e) Aprovar alterações ou reformulações dos estatutos ou de regu-
lamentos internos;

f) Sob proposta da direcção, deliberar sobre a concessão da quali-
dade de sócio honorário e ou beneméritos;

g) Apresentar propostas ou sugestões tendentes a um melhor fun-
cionamento do CNP;

h) Deliberar sobre qualquer matéria da competência da direcção
que esta entenda dever submeter à sua apreciação;

i) Desempenhar as demais atribuições que lhe sejam conferidas
pela lei ou estatutos e que não sejam da competência de outros ór-
gãos.

ARTIGO 33.º

Funcionamento

1 � A assembleia geral reunirá, ordinariamente, uma vez por ano nos
dois primeiros meses do ano para apreciar e votar o relatório e contas da
direcção e o parecer do conselho fiscal relativos ao ano anterior.

2 � Reunirá, extraordinariamente, por convocatória do seu pre-
sidente quando o julgar necessário ou a requerimento da direcção, do
conselho fiscal ou de um número não inferior a 25 associados no
pleno gozo dos seus direitos sociais e tendo-se em conta o disposto
no artigo 12.º

3 � O requerimento a que se refere o número anterior deve de-
signar correctamente o objectivo e fins da reunião.

4 � A assembleia geral só pode funcionar e deliberar, em primei-
ra convocatória, com a presença da maioria dos seus sócios no ple-
no gozo dos seus direitos.

5 � Não se verificando as presenças exigidas no número ante-
rior, a assembleia geral funcionará 30 minutos depois da hora mar-
cada com qualquer número de sócios.

6 � A assembleia geral convocada a requerimento de associados
só pode funcionar, seja qual for o número de associados presentes,
se estiverem presentes, pelo menos, 20 dos 25 requerentes.
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ARTIGO 34.º

Convocatória e ordem de trabalhos

1 � A convocatória para qualquer reunião da assembleia geral
será feita por meio de edital a afixar na sede do CNP e de avisos
postais aos sócios com, pelo menos, 10 dias de antecedência,
donde conste o dia, hora, local e ordem de trabalhos, salvo as
reuniões onde se verifiquem actos eleitorais para os quais a ante-
cedência é de 15 dias.

2 � Aberta a sessão, procede-se à contagem dos sócios, à leitura
da convocação e da acta da última reunião da assembleia, a julga-
mento de recursos interpostos pelos sócios ou das penas de demis-
são, à discussão e votação do relatório e contas da direcção com o
parecer do conselho fiscal, tomando-se todas as deliberações sobre
matéria constante da ordem de trabalhos.

ARTIGO 35.º

Deliberações

1 � As deliberações são tomadas por maioria simples de votos
dos associados presentes no pleno gozo dos seus direitos sociais e
têm carácter vinculativo para todos os associados.

2 � São tomadas por maioria qualificada:
a) As deliberações sobre alterações aos estatutos, regulamentos

internos e destituição de membros de órgãos sociais, são tomadas
por maioria de três quartos dos sócios presentes na assembleia;

b) As deliberações sobre a dissolução da associação em que se exige
o voto favorável de três quartos dos sócios no pleno gozo dos seus
direitos sociais.

3 � Nas assembleias gerais onde ocorrem eleições para os corpos
sociais ou destituição de membros dos órgãos sociais, ou quando tal
for exigido por um número de cinco associados presentes e no ple-
no gozo dos seus direitos sociais, as deliberações serão tomadas por
escrutínio secreto.

SECÇÃO III

Direcção

ARTIGO 36.º

Composição

1 � A direcção é composta por cinco membros: um presidente,
um vice-presidente, um secretário, um tesoureiro e um vogal.

2 � Haverá ainda um primeiro, um segundo e um terceiro su-
plentes.

3 � A direcção pode constituir, por simples deliberação, comis-
sões ou cargos convidando associados para o exercício de compe-
tências ou funções que a direcção lhes delegue.

ARTIGO 37.º

Competência

1 � A direcção é o órgão de gerência, administração e represen-
tação do CNP, competindo-lhe designadamente:

a) Elaborar planos de actividade, orçamentos, relatórios e contas
da direcção e submetê-los à apreciação e votação da assembleia ge-
ral na reunião ordinária;

b) Manter sobre a sua guarda e responsabilidade os bens e valores
do CNP;

c) Velar pela organização e funcionamento do CNP;
d) Admitir associados e propor à assembleia geral a sua exclusão;
e) Elaborar regulamentos internos ou alterações aos mesmos, bem

como os estatutos;
f) Deliberar sobre aceitação de heranças, legados ou doações;
g) Providenciar na obtenção de receitas do CNP e propor valores

de jóias e quotas;
h) Representar o CNP, em juízo e fora dele;
i) Definir, orientar e fazer executar actividades da associação de

acordo com linhas gerais traçadas pela assembleia geral;
j) Cumprir e fazer cumprir as disposições legais e estatutárias, as

deliberações da assembleia geral e as próprias resoluções;
l) Submeter à apreciação da assembleia geral as propostas que jul-

gue convenientes;
m) Aplicar as sanções nos termos estatutários e exercer os pode-

res disciplinares;
n) Dirigir a vida associativa do clube;
o) Interpretar o sentido das disposições dos estatutos e regula-

mentos internos;
p) Estabelecer a previsão das receitas e despesas de cada ano;

q) Facultar ao conselho fiscal toda a documentação para o exer-
cício do seu corpo;

r) Convocar reuniões conjuntas com o conselho fiscal ou com
todos os membros dos corpos gerentes;

s) Conferir mandatos a sócios ou a quaisquer outras pessoas para
representação, em juízo ou fora dele;

t) Praticar, em geral, todos os actos que julgue convenientes para
realização dos fins do CNP.

2 � Compete, em especial, ao presidente da direcção:
a) Superintender na administração do CNP, orientar e fiscalizar

os respectivos serviços;
b) Despachar o serviço normal de expediente e outros que care-

çam de solução urgente, sujeitando estes últimos à ratificação da
direcção na primeira reunião seguinte;

c) Promover a execução das deliberações da assembleia geral e da
direcção;

d) Assinar a correspondência e, em conjunto com o tesoureiro, as
autorizações de pagamento e guias de receita;

e) Assegurar as relações com a administração pública;
f) Representar a direcção em todos os casos em que, expressa-

mente, e por deliberação desta, não tenha sido estabelecido mais ampla
representação;

g) Convocar as reuniões da direcção;
h) Exercer voto de qualidade.
3 � O presidente da direcção pode delegar, no todo ou em parte,

as competências que lhe são atribuídas, estabelecendo os limites e as
condições dos poderes delegados.

4 � O presidente da direcção é substituído, nas suas faltas e im-
pedimentos, pelo vice-presidente.

5 � Compete ao secretário:
a) Lavrar as actas das sessões e superintender nos serviços de

expediente;
b) Organizar os processos sobre assuntos que devam ser aprecia-

dos pela direcção.
6 � Compete ao tesoureiro:
a) Receber e guardar os valores do CNP;
b) Assinar as autorizações de pagamento e as guias de receita,

conjuntamente com o presidente, e arquivar todos os documentos
da receita e despesa, bem como todas as escrituras e todos os do-
cumentos em que haja entrega e recebimento de dinheiros e valores;

c) Apresentar à direcção um balancete semestral, no mês de Julho
de cada ano, em que discriminará as receitas e as despesas do semes-
tre anterior;

d) Elaborar o orçamento anual do CNP e submetê-lo à apreciação
da direcção, bem assim o balanço anual;

e) Informar a direcção sobre receitas não cobradas e liquidações a
efectuar.

7 � Compete ao vogal os serviços que lhe forem distribuídos pelo
presidente e, bem assim, auxiliar os restantes membros da direcção.

ARTIGO 38.º

Funcionamento

1 � As reuniões da direcção que terão lugar, pelo menos, uma
vez por mês, serão convocadas pelo seu presidente por sua inici-
ativa, ou a pedido de dois ou mais dos membros ou do conselho
fiscal.

2 � A ordem de trabalhos será a leitura e aprovação da acta
anterior, admissão de sócios, expediente, apreciação do último ba-
lancete, discussão e aprovação de propostas.

3 � A direcção só poderá deliberar validamente se estiverem
presentes a maioria dos membros, ou seja, três.

4 � As deliberações serão tomadas por maioria simples dos mem-
bros presentes, tendo o presidente voto de desempate.

5 � De cada reunião é lavrada acta que, uma vez aprovada, será
assinada pelos membros nela presentes.

6 � Às reuniões podem assistir, por direito próprio, mas sem
direito de voto deliberativo, o presidente e vice-presidente da mesa
da assembleia geral, os membros do conselho fiscal, bem assim como
os funcionários que a direcção entenda.

7 � Qualquer membro, que tenha votado contra uma decisão,
poderá ditar para a acta a sua declaração de voto.

ARTIGO 39.º

Vinculação

1 � Para obrigar a associação são necessárias as assinaturas de
dois membros da direcção: o presidente e o tesoureiro.

2 � A direcção pode delegar em funcionários qualificados actos
de vinculação através de procuração específica para cada caso, da
qual conste expressamente a competência delegada.
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SECÇÃO IV

Conselho fiscal

ARTIGO 40.º

Composição

1 � O conselho fiscal é composto por um presidente e dois vo-
gais, sendo o presidente substituído, no seu impedimento, por um
dos vogais.

2 � Nenhum membro do conselho fiscal pode exercer funções
em qualquer outro órgão.

ARTIGO 41.º

Competência

Compete ao conselho fiscal:
a) Velar pelo cumprimento das disposições legais estatutárias e

regulamentos;
b) Dar parecer sobre o relatório, balanços e contas anuais da di-

recção e orçamento ordinário ou suplementar;
c) Examinar, sempre que entenda, a escrita do CNP e dos servi-

ços de tesouraria;
d) Pronunciar-se sobre todos os assuntos que lhe sejam submeti-

dos pela assembleia geral ou pela direcção;
e) Solicitar a convocação da assembleia geral quando o julgue

conveniente;
f) Assistir, sempre que entenda, às reuniões da direcção, mas sem

direito a voto;
g) Exercer as demais funções que lhe sejam cometidas pela lei ou

pelos estatutos e regulamentos.

ARTIGO 42.º

Funcionamento

1 � O conselho fiscal reunirá, pelo menos, de quatro em quatro
meses ou, sempre que necessário, por convocação do seu presidente
com 48 horas de antecedência.

2 � Das suas reuniões serão lavradas actas.

CAPÍTULO III

Disposições finais e transitórias

ARTIGO 43.º

Revogação

Os presentes estatutos revogam na íntegra as disposições cons-
tantes dos estatutos anteriores.

ARTIGO 44.º

Lacunas

Os casos omissos e as dúvidas serão resolvidos pela assembleia geral
e de acordo com a legislação em vigor.

ARTIGO 45.º

Queixas ou sugestões

Todos os sócios no gozo dos seus direitos, desde que se identifi-
quem convenientemente, poderão fazer as queixas ou dar sugestões
que reputem de interesse para a associação, depositando-as em reci-
piente próprio para o efeito.

ARTIGO 46.º

Exercício de cargos

O exercício de qualquer cargo nalgum dos órgãos do CNP é gra-
tuito, só podendo ser remunerado ou compensado mediante delibe-
ração da assembleia geral.

ARTIGO 47.º

Secções

1 � A direcção poderá criar secções, constituídas por três sócios
ou mais, desde que em número ímpar, para áreas específicas.

2 � As secções podem ser coadjuvadas por subsecções.
3 � Tanto as secções como as subsecções serão em princípio

reconduzidas, salvo motivos ponderosos.

ARTIGO 48.º

Reuniões com a direcção

As secções reunirão com a direcção sempre que qualquer das par-
tes entenda por conveniente.

ARTIGO 49.º

Tipos de secções

Poderá haver comissões para áreas como as seguintes:
a) Vela;
b) Regatas ou outras competições;
c) Pedagógicas;
d) Saúde desportiva;
e) Justiça e disciplina;
f) Controlo de embarcações;
g) Modelismo;
h) Actividades subaquáticas;
i) Surf e body-board;
j) Pesca desportiva;
l) Outras julgadas necessárias.

ARTIGO 50.º

Dissolução

1 � A dissolução do CNP só pode ser decidida em assembleia geral
extraordinária convocada expressamente para o efeito, desde que
estejam presentes, pelo menos, três quartos dos sócios inscritos e
em gozo dos seus direitos associativos.

2 � Decidida a dissolução, será nomeada uma comissão liquidatá-
ria, observando-se o disposto no artigo 166.º do Código Civil.

Está conforme.

O texto completo na sua nova redacção ficou depositado na pas-
ta respectiva.

17 de Junho de 2002. � A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
1000088292

CAPA � COOPERATIVA DOS ARMADORES
DA PESCA ARTESANAL, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 48; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502066377; inscrição n.º 9 e aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 9; números e datas das apresentações:
3/020326 e 3/020503.

Certifico que o capital social da cooperativa em epígrafe foi au-
mentado de 250 000$ para 501 250$, tendo em consequência sido
alterados os artigo 5.º e 6.º, os quais ficaram com a seguinte nova
redacção:

ARTIGO 5.º

O capital social da cooperativa, variável e ilimitado, é actualmente
de 2500 euros.

ARTIGO 6.º

O capital é representado por títulos de capital de 100 euros a
subscrever e realizar pelos seus cooperantes, os quais não vencem
juros nem conferem quaisquer outros direitos, salvo o de reembolso
nas condições previstas nestes estatutos.

Está conforme.

O texto completo do contrato na sua nova redacção ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

17 de Junho de 2002. � A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
1000088291

COOPERATIVA OPERÁRIA DE PRODUÇÃO
DE PESCAS LOBOS DO MAR, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 29; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500690448; inscrição n.º 7; número
e data da apresentação: 1/020510.
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Certifico que foi nomeada a direcção da cooperativa em epígrafe
para o triénio de 2002-2004, por deliberação de 27 de Abril de 2002,
com a seguinte composição:

Presidente, João Manuel da Conceição Alves; secretário, Ilídio da
Silva Veiga; tesoureiro, Francisco Manuel dos Santos Prazeres.

Está conforme.

17 de Junho de 2002. � A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
1000088289

CARLOS SANTOS & HÉLDER SANTOS,
CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 1215;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/020517.

Certifico que entre Carlos Ferreira Santos, divorciado, e Hélder
Santos, solteiro, maior, foi constituída a sociedade em epígrafe, nos
termos dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Carlos Santos & Hélder Santos, Cons-
truções, L.da, e tem a sua sede na Estrada da Seixeira, 40, Atouguia
da Baleia, freguesia do mesmo nome, concelho de Peniche.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção civil e obras públicas.
Compra e venda de terrenos e revenda de adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de 5000 eu-
ros, pertencendo uma a cada sócio.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambos os sócios, que
desde já ficam nomeados gerentes.

§ 1.º A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.
§ 2.º É expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade

em letras de favor, fianças, subfianças, abonações ou quaisquer ou-
tros actos ou contratos estranhos aos negócios sociais.

ARTIGO 5.º

1 � A sociedade poderá amortizar quotas, nos seguintes casos:
a) Com o consentimento do seu titular;
b) Quando a quota for arrestada, arrolada, penhorada, ou, em ge-

ral, apreendida judicial ou administrativamente.
2 � O preço da amortização no caso da alínea b) será o valor

nominal da quota acrescido da parte que lhe corresponda nos fundos
de reserva.

Está conforme.

17 de Junho de 2002. � A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
1000088287

SÉRGIO ROCHA � CONSTRUÇÃO CIVIL,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 1214;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/020516.

Certifico que Sérgio Marques Rocha, casado com Filipa Alexandra
Henriques Lopes na comunhão de adquiridos, constituiu a sociedade
em epígrafe, nos termos dos artigos seguintes e não é sócio de ne-
nhuma outra sociedade unipessoal por quotas:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Sérgio Rocha � Construção Civil,
Unipessoal, L.da

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção civil e prestação de
serviços no ramo da construção civil.

ARTIGO 3.º

1 � A sede é na Rua da Barragem, 12, no Casal da Boavista, fre-
guesia de Atouguia da Baleia, concelho de Peniche.

2 � A gerência poderá deslocar a sede dentro do referido conce-
lho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de 5000 euros, já integralmente subscrito
e realizado em dinheiro, representado por uma única quota de igual
valor pertencente ao sócio único.

2 � O sócio pode fazer suprimentos à sociedade, até ao triplo da
sua quota, pelo prazo e condições a fixar.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada
ou não, nos termos deliberados em assembleia geral, pertence ao sócio
Sérgio Marques Rocha, desde já nomeado gerente.

2 � A sociedade vincula-se com a assinatura do gerente.
3 � A gerência poderá constituir mandatários ou procuradores da

sociedade para a prática de determinados actos ou categorias de ac-
tos.

ARTIGO 6.º

A cessão, total ou parcial, de quotas a estranhos é livremente
permitida, podendo o sócio único, para o efeito, proceder às neces-
sárias divisões.

Está conforme.

17 de Junho de 2002. � A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
1000088285

LISBOA
ARRUDA DOS VINHOS

STRATEGIC HOLDINGS, S. G. P. S., S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Arruda dos Vinhos. Matrícula
n.º 452/000216; identificação de pessoa colectiva n.º 504866788.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 8 de Janei-
ro de 2002, foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2000.

6 de Junho de 2002. � A Conservadora Interina, Filomena do
Carmo Martins Vaz Pereira. 1000087828

AZAMBUJA

COPITÁLICA � COMÉRCIO ALUMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Azambuja. Matrícula n.º 362;
identificação de pessoa colectiva n.º 503107220; inscrição n.º 7; nú-
mero e data da apresentação: 28/20020327.

Certifico que pela inscrição n.º 7, foi registado o aumento de ca-
pital na quantia de 402 410$, subscrito em dinheiro, tendo sido al-
terado parcialmente o contrato da sociedade em epígrafe quanto ao
artigo 3.º, que passa a ter a seguinte nova 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 eu-
ros, uma de cada um dos sócios Francisco Neves Varino e Élio Fer-
reira Correia.

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

Está conforme o original.

17 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Elza Maria da Sil-
va Ferrão. 1000087993
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TRANSPORTES A. L. CARTAXO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Azambuja. Matrícula n.º 322;
identificação de pessoa colectiva n.º 502800151; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 8/08052002.

Certifico que foi registada a cessação das funções do gerente Maria
Isabel Carvalho Pereira Cartaxo, por destituição, em 22 de Abril
de 2002.

Está conforme o original.

17 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Elza Maria da Sil-
va Ferrão. 1000087989

LACTI-CIMA � PRODUTOS LÁCTEOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Azambuja. Matrícula n.º 289;
identificação de pessoa colectiva n.º 502629550; inscrição n.º 2; nú-
mero e data da apresentação: 5/20020326.

Certifico que pela inscrição n.º 2, foi registado o aumento de ca-
pital na quantia de 602 410$, subscrito em dinheiro, tendo sido al-
terado parcialmente o contrato da sociedade em epígrafe quanto ao
artigo 2.º, que passa a ter a seguinte nova redacção:

ARTIGO 2.º

O capital social é de 5000 euros e corresponde à soma de duas
quotas, sendo uma de 4500 euros, pertencente à sócia Maria Lucin-
da Duarte da Silva Açucena, e outra de 500 euros, pertencente à sócia
Maria Helena Duarte da Silva Açucena.

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

Está conforme o original.

17 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Elza Maria da Sil-
va Ferrão. 1000087987

RODASOL � COMBUSTÍVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Azambuja. Matrícula n.º 280;
identificação de pessoa colectiva n.º 502569123; inscrição n.º 3; nú-
mero e data da apresentação: 10/20020321.

Certifico que pela inscrição n.º 3, foi registado o aumento de ca-
pital na quantia de 552 410$, subscrito em dinheiro, tendo sido al-
terado parcialmente o contrato da sociedade em epígrafe quanto ao
artigo 3.º, que passa a ter a seguinte nova redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e 1 cêntimo, já depositados numa instituição de crédito, e cor-
responde à soma de três quotas iguais do valor de 1666 euros e
67 cêntimos, uma de cada sócio, António de Almeida Sousa, Honório
de Seixas Figueiredo e José de Seixas Figueiredo.

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

Está conforme o original.

17 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Elza Maria da Sil-
va Ferrão. 1000087983

PADARIA RAINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Azambuja. Matrícula n.º 348;
identificação de pessoa colectiva n.º 503005096; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data das apresentações:
3 e 4/20020521.

Certifico que foi registada a cessação das funções do gerente Ví-
tor Manuel Freitas e Graciano Dias Freitas, por renúncia, em 30 de
Julho de 2001, e a alteração parcial do contrato da sociedade em
epígrafe, com aumento de capital na quantia de 602 410$, subscrito

em dinheiro, tendo sido alterados os artigos 4.º e 6.º, que passam a
ter a seguinte redacção:

4.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, correspondente à soma de duas quotas de 2500 euros, per-
tencentes a cada sócio.

6.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem re-
muneração, conforme for deliberado em assembleia geral, será exer-
cida por ambos os sócios Idalina Maria Dias Freitas de Melo Claro
e Luís Filipe de Melo Epifânio, já nomeados gerentes, sendo neces-
sárias as assinaturas de ambos para obrigar a sociedade, à excepção
de actos de mero expediente em que é suficiente uma só assinatura.

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

Está conforme o original.

17 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Elza Maria da Sil-
va Ferrão. 1000087980

RESTAURANTE O MOINHO � SOCIEDADE
DE REFEIÇÕES E SIMILARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Azambuja. Matrícula n.º 319;
identificação de pessoa colectiva n.º 502780410; inscrição n.º 5; nú-
mero e data da apresentação: 30/20020327.

Certifico que pela inscrição n.º 5, foi registado o aumento de ca-
pital na quantia de 402 410$, subscrito em dinheiro, tendo sido al-
terado parcialmente o contrato da sociedade em epígrafe quanto ao
artigo 3.º, que passa a ter a seguinte nova redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de cinco quotas: uma de 1666 eu-
ros, pertencente à sócia Maria Teresa Olinda Moreira de Carvalho;
uma de 833 euros e 50 cêntimos, pertencente à sócia Maria da Con-
ceição Moreira de Carvalho Ferreira; uma de 833 euros e 50 cênti-
mos, pertencente à sócia Helena Maria Moreira de Carvalho da Sil-
va; uma de 833 euros e 50 cêntimos, pertencente ao sócio António
José Moreira de Carvalho, e uma de 833 euros e 50 cêntimos, per-
tencente à sócia Maria José Moreira Carvalho.

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

Está conforme o original.

17 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Elza Maria da Sil-
va Ferrão. 1000087977

ASOCITI � SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
TURÍSTICOS E IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Azambuja. Matrícula n.º 376;
identificação de pessoa colectiva n.º 503321435; inscrições n.os 4 e
5; números e data das apresentações: 4 e 5/20020328.

Certifico que:
a) Pela inscrição n.º 4 foi efectuado o registo com o seguinte teor:
Facto: nomeação dos órgãos sociais em 2 de Janeiro de 2001.
Período: quadriénio de 2001-2004.
Conselho geral: presidente, Joaquim Fernando Arsénio Clemente,

casado com Rita Ramalho Coelho de Faria Clemente na comunhão
de adquiridos, residente em Vale Dorme, Alcoentre; Ana Isabel Ar-
sénio Clemente Arroja, casada, residente em Vale Dorme, Alcoentre,
e Rita Ramalho Coelho de Faria Clemente.

Nomeação de director: director, Ana Isabel Arsénio Clemente
Arroja.

b) Pela inscrição n.º 5 foi registado o aumento de capital na quan-
tia de 5 024 100$, subscrito em dinheiro, tendo sido alterado par-
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cialmente o contrato da sociedade em epígrafe quanto ao artigo 5.º,
que passa a ter a seguinte nova redacção:

ARTIGO 5.º

1 � O capital social é de 50 000 euros, está subscrito e realizado,
e é dividido em 5000 acções ordinárias, cada uma com o valor no-
minal de 10 euros.

Está conforme o original.

17 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Elza Maria da Sil-
va Ferrão. 1000087975

CADAVAL

CERVI-ESTREMA � DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cadaval. Matrícula n.º 355/
970203; identificação de pessoa colectiva n.º 503918954; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 12; números e data das
apresentações: 3 e 4/020607.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que por escritura pública de divisão e
cessões de quotas, renúncia à gerência e alteração parcial do contra-
to social da sociedade Cervi-Estrema � Distribuição de Bebidas, L.da,
outorgada em 22 de Maio de 2002, de fl. 19 a fl. 21 do livro n.º 111-
-D do Cartório Notarial da Lourinhã, foram alterados os artigos 4.º
e 5.º do contrato social, os quais ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais bens e valores constantes da escrituração, é de 106 000 euros
e corresponde à soma de quatro quotas: uma do valor nominal de
53 000 euros, pertencente ao sócio Romão Lino Correia; uma do
valor nominal de 32 500 euros, pertencente à sócia Maria Arlete de
Jesus Vitória Correia; uma do valor nominal de 10 250 euros, per-
tencente à sócia Dora Sofia Vitória Correia, e outra do valor nomi-
nal de 10 250 euros, pertencente ao sócio Paulo Fernando Vitória
Correia.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade fica a cargo dos sócios Romão Lino Cor-
reia, que continua gerente, e da sócia Dora Sofia Vitória Correia,
que desde já fica nomeada gerente, sendo necessário para obrigar a
sociedade a assinatura de dois gerentes, bastando a assinatura de um
gerente para os actos de mero expediente.

§ único. Fica a gerência autorizada para, em nome da sociedade,
adquirir, alienar ou onerar bens imóveis, bem como a aquisição ou
alienação de veículos automóveis.

Está conforme o original.

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo na sua re-
dacção actualizada respeitante à alteração integral do pacto.

18 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Célia Maria Re-
gueira Leitão. 1000087947

JOSÉ RODRIGUES PANTALEÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cadaval. Matrícula n.º 514/
010806; identificação de pessoa colectiva n.º 505613883; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 1/020605.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que pela inscrição n.º 2, foi inscrita a
nomeação de gerente.

Gerente nomeado: Manuel Ribeiro Fernandes, casado.
Data da deliberação: 4 de Junho de 2002.

17 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Célia Maria Re-
gueira Leitão. 1000087944

CASCAIS

LABORATÓRIOS DELAX FARMACÊUTICA
E IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 255/
980609-Sintra; inscrição n.º 14 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6;
números e datas das apresentações: 44/011120 e 9/020227.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de designação de gerente e cessação das funções de gerente.

Inscrição n.º 14 � Apresentação n.º 44/011207.
Facto: nomeação de gerente.
Gerente nomeado: Sebastian Michel François Marie Masson, ca-

sado, residente na Rua da Emenda, 10, 2.º, Lisboa.
Data: 3 de Setembro de 2001.
Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6 � Apresentação n.º 9/020227.
Cessação das funções de gerente de Philippe Leonce Henri

Janssoone, por renúncia, em 15 de Fevereiro de 2002.

Esta certidão está conforme o original.

7 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Gabriela da
Cruz de Brito Trindade. 1000088322

FISONS FARMACÊUTICA PORTUGUESA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 649/
010308-Sintra; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 19 e inscrição n.º 20;
números e data das apresentações: 38-39/011207.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de cessação das funções de gerente e designação de gerente.

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 19 � Apresentação n.º 38/
011207.

Cessação das funções de gerente de Philippe Leonce Henri
Janssoone, por renúncia, em 30 de Outubro de 2001.

Inscrição n.º 20 � Apresentação n.º 39/011207.
Facto: nomeação de gerente.
Gerente nomeado: Sebastian Michel François Marie Masson, ca-

sado, residente na Rua da Emenda, 10, 2.º, Lisboa.
Data: 3 de Setembro de 2001.

Esta certidão está conforme o original.

17 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Gabriela da
Cruz de Brito Trindade. 1000088311

PORTAL VIP � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 347/
960924-Oeiras; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 61/
020103.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de alteração total do contrato, que passa a ter a seguinte
redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma Portal VIP � Mediação Imobiliária,
L.da, e vai ter a sua sede na Quinta do Forte, 31, Carnaxide, fregue-
sia de Carnaxide, concelho de Oeiras.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá
ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
e criadas e encerradas filiais, sucursais, estabelecimentos ou outras
formas locais de representação em qualquer ponto do País.

2.º

O objecto social consiste em mediação imobiliária, gestão de con-
domínios e prestação de serviços.

§ único. Pode a sociedade, em qualquer momento, livremente subs-
crever ou adquirir, alienar ou onerar participações de qualquer espé-
cie em sociedades com objecto social idêntico ou diferente do seu,
em sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos com-
plementares de empresas.

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 14 963 euros e
94 cêntimos, e corresponde à soma de três quotas: uma de 4489 eu-
ros e 18 cêntimos, pertencente ao sócio José Pedro Candeias dos
Santos, e duas iguais de 5237 euros e 38 cêntimos, pertencentes uma
a cada um dos sócios Alcina Carla Ramos Andrade e Jorge Eduardo
Branco Pinto Leal.

4.º

A gerência social, com ou sem remuneração, conforme for deli-
berado em assembleia geral, podendo a remuneração consistir, total
ou parcialmente, em participação nos lucros da sociedade, será exer-
cida por todos os sócios, que desde já ficam nomeados gerentes.

§ único. Para obrigar validamente a sociedade, em todos os seus
actos e contratos, são necessárias as assinaturas em conjunto de dois
gerentes.
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5.º

A cessão, total ou parcial, de quotas é livremente permitida entre
os sócios, mas a cessão a estranhos depende do consentimento da
sociedade, que em primeiro lugar e em segundo os sócios não ceden-
tes, terão sempre direito de preferência.

Está conforme o original.

10 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Gabriela da
Cruz de Brito Trindade. 1000088309

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES JOSELAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 374/
020320-Cascais; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 5;
números e data das apresentações: 128-129/020320.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de alteração parcial do contrato, alterando os artigos 1.º
e 2.º:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Sociedade de Construções
Joselar, L.da, com sede na Rua de São João, Casal de São João, fre-
guesia de Cascais, concelho de Cascais.

ARTIGO 2.º

Objecto: construção civil e compra, venda e revenda de adquiri-
dos para esse fim.

Está conforme o original.

10 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Gabriela da
Cruz de Brito Trindade. 1000088308

CANIL E GATIL DOS VENDAVAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 186-
-Cascais; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 136/020128.

Certifico que entre Orlando Moreira de Almeida, Ricardo Duarte
Pereira de Almeida, Pedro Nuno Duarte Pereira de Almeida e Fer-
nando Jorge Moreira de Almeida, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Canil e Gatil dos Vendavais, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Quinta Monte dos Vendavais,
Estrada de Manique-Tires, freguesia de São Domingos de Rana, con-
celho de Cascais.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo ainda criar e encerrar sucursais, filiais, agências ou outras for-
mas locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste num hotel para animais com pres-
tação de serviços médico-veterinários, treino e limpeza. Comércio
de produtos para animais.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de quatro quotas iguais do
valor nominal de 1250 euros cada, tituladas uma por cada sócio.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

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.

12 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus
Moita Baptista. 1000088468

AUTO-TÁXIS SANTA CITA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 18 874-
-Sintra; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 66/020411.

Certifico que entre António Jorge de Freitas Perna Luís, Maria de
Fátima da Cunha Alves Freitas e Miguel Filipe Alves Luís, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelos artigos constantes
do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Auto-Táxis Santa Cita, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Cidade de Paris, 3,
rés-do-chão, esquerdo, freguesia de Agualva, concelho de Sintra.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo ainda ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte público de aluguer
em veículos automóveis ligeiros de passageiros.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro, e corresponde à soma de três quotas: duas iguais
do valor nominal de 2000 euros cada uma e uma de um dos sócios
António Jorge de Freitas Perna Luís e Maria de Fátima da Cunha
Alves Freitas, e uma outra do valor nominal de 1000 euros, do só-
cio Miguel Filipe Alves Luís.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de dois
gerentes.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios e o não sócio
Jorge Manuel Ramos Fernandes, casado, residente na Rua da Cidade
de Paris, 3, rés-do-chão, direito, em Agualva, Sintra.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

12 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus
Moita Baptista. 1000088466
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SANTOS, FERREIRA & RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 520-
-Cascais; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 71/020517.

Certifico que, entre José António da Silva Dâmaso, Ana Cristina
Cabral Sequeira Ribeiro Dâmaso, José Francisco Ribeiro da Costa
Santos e José Manuel Ferreira Beja, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Santos, Ferreira & Ribeiro, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de D. Maria da Conceição
Botelho, 28, freguesia de Carcavelos, concelho de Cascais.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo ainda ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio, representação de
veículos motorizados. Importação e exportação, representação, dis-
tribuição, armazenamento e comercialização por grosso e a retalho,
armazenamento de componentes, peças acessórias e afins. Presta-
ção de serviços de assistência, reparação, manutenção técnica de todos
os veículos motorizados, máquinas agrícolas industriais e afins. Ex-
ploração de franchising.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de quatro quotas iguais
do valor nominal de 1250 euros cada uma e uma de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 50 000 euros.

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

ARTIGO 4.º

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

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de:
a) Dois gerentes;
b) Um gerente e um procurador.
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 e o não sócio

João Pedro Cabral Sequeira Ribeiro, casado, residente na Rua de
D. Maria da Conceição Botelho, 28, em Carcavelos, Oeiras.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

as obrigações sociais;
d) Quando, em partilha, na sequência de divórcio, a quota for

adjudicada a quem não seja sócio;
e) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
f) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
g) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, prestado por deliberação tomada por maio-
ria, em assembleia geral.

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

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

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

Disposição transitória

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

Está conforme o original.

31 de Maio de 2002. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus
Moita Baptista. 1000088462

SHOW MEDIA � PRODUÇÃO MULTIMÉDIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 18 259-
-Sintra; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 215/011205.

Certifico que entre Nuno Alexandre Paulos dos Santos e Pedro
José dos Santos Maia Neves, foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma SHOW MEDIA � Produção
Multimédia, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Antero de Quental, 11,
rés-do-chão, A, na Tapada das Mercês, freguesia de Algueirão-Mem
Martins, concelho de Sintra.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo ainda criar e encerrar sucursais, filiais, agências ou outras for-
mas locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em consultoria e desenvolvimento
multimédia nas vertentes de intranet e internet, redes, suportes físi-
cos, design e consultoria, vídeo e áudio. Formação certificada e con-
sultoria informática. Importação e exportação de produtos infor-
máticos e outros. Consultoria empresarial, não jurídica.

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
do valor nominal de 2500 euros cada, tituladas uma por cada sócio.

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

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de segui-
da, se defere aos sócios não cedentes.
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ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

12 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus
Moita Baptista. 1000088459

MANUEL ANSELMO DANIEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 517-
-Cascais; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 99/020516.

Certifico que entre Manuel Anselmo dos Santos Daniel, José Maria
Figueiredo Fonseca da Cruz e Martim Stock, foi constituída a socie-
dade em epígrafe, que se rege pelos artigos constantes do seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Manuel Anselmo Daniel, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de 25 de Abril, 672,
Edifício Alvorada, 2.º, sala 13, freguesia e concelho de Cascais.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo ainda ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em consultoria, promoção, in-
vestigação, divulgação e apoio a empresas nas áreas de recursos
humanos, estratégia, marketing, publicidade, informática e presta-
ção de serviços conexos.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 50 000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro, e corresponde à soma de três quotas: duas
iguais de 20 000 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios
Manuel Anselmo dos Santos Daniel e José Maria Figueiredo Fonseca
da Cruz, e outra de 10 000 euros, pertencente ao sócio Martim Stock.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

31 de Maio de 2002. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus
Moita Baptista. 1000088456

CABRA MONTÊZ � EVENTOS ALTERNATIVOS
E ANIMAÇÃO TURÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 18 596-
-Sintra; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 80/020218.

Certifico que entre Pedro Alexandre Carretas de Sousa Capelinha
e Wanda Leonor Ferreira Mattos Baptista Capelinha, foi constituída
a sociedade em epígrafe, que se rege pelos artigos constantes do se-
guinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Cabra Montêz � Eventos Alter-
nativos e Animação Turística, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de D. Mafalda, 19, 5.º,
esquerdo, Massamá, freguesia de Belas, concelho de Sintra.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo ainda ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na organização, promoção e ex-
ploração de eventos turísticos, desportivos, culturais, lúdicos, de la-
zer, de aventura e tempos livres. Organização e promoção de acti-
vidades para crianças e rentabilização do seu tempo livre. Formação,
organização de congressos, meetings, reuniões, encontros, eventos,
actividades, fornecimento de refeições e alojamentos inerentes à
organização de eventos e animação turística.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 12 500 euros, encontra-se integralmen-
te realizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas iguais
do valor nominal de 6250 euros cada uma e uma de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 12 500 euros.

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

ARTIGO 4.º

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

2 � Para vincular a sociedade é 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 os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

gitimários;
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, prestado por deliberação tomada por maio-
ria, em assembleia geral.

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

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.
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4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

12 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus
Moita Baptista. 1000088440

PRAWDA � PUBLICIDADE, SOFTWARE
E MULTIMÉDIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 18 617-
-Sintra; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/020222.

Certifico que entre Sérgio Fernandes dos Santos Machado e João
Pedro Afonso Borlido, foi constituída a sociedade em epígrafe, que
se rege pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma PRAWDA � Publicidade, Sof-
tware e Multimédia, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida da Cidade de Lon-
dres, 9, 4.º, direito, freguesia de Agualva, concelho de Sintra.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo ainda ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços nas
áreas de publicidade, desenvolvimento de software e multimédia. Co-
mercialização de software. Realização de eventos para empresas.

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
do valor nominal de 2500 euros cada uma e uma de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 5000 euros.

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

as obrigações sociais;

d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros le-
gitimários;

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, prestado por deliberação tomada por maio-
ria, em assembleia geral.

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

12 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus
Moita Baptista. 1000088432

SOGEPA � SOCIEDADE GESTORA DE PROPRIEDADES
AGRÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 18 050-
-Sintra; inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 97/011105.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Alteração parcial do pacto.
Artigo alterado: 1.º
Sede: Rua da Esperança, 15, rés-do-chão, porta 26, freguesia de

Agualva-Cacém, concelho de Sintra.

O pacto social completo e actualizado ficou depositado na res-
pectiva pasta.

Está conforme o original.

A Conservadora Auxiliar, Maria Luísa Nunes de Sousa.
1000088478

PAPINHA LAROCA � RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 143-
-Oeiras; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 25/020417.

Certifico que entre Maria Amélia Barata Mendes Monteiro e
Etelvina Dinis Ferrão Afonso, foi constituída a sociedade em epí-
grafe, que se rege pelos artigos constantes do seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Papinha Laroca � Restauração, L.da,
e tem a sua sede na Rua de 5 de Outubro, Edifício Tágide, lote 3-A,
freguesia de Carnaxide, concelho de Oeiras.

§ único. A gerência pode deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe e criar sucursais, filiais, agên-
cias, delegações ou outras formas de representação social.

2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de restauração e comér-
cio de bebidas.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor
nominal de 15 000 euros, da sócia Maria Amélia Barata Mendes
Monteiro, e outra do valor nominal de 10 000 euros, da sócia
Etelvina Dinis Ferrão Afonso.
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4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambas as sócias que
desde já ficam nomeadas gerentes, e ainda do não sócio Joaquim João
Ramos Monteiro, casado, residente na Estrada de Valejas, Vivenda
Monteiro, Carnaxide, Oeiras.

5.º

Para a sociedade se considerar obrigada em todos os actos e con-
tratos, em juízo e fora dele, é necessária a assinatura de dois geren-
tes.

6.º

A cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre sócios; porém,
quando feita a terceiros depende do prévio consentimento da socie-
dade, preferindo esta em primeiro lugar e depois qualquer dos sócios
não cedentes.

Está conforme o original.

12 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus
Moita Baptista. 1000088476

P. F. P. � ACTIVIDADES IMOBILIÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 18 814-
-Sintra; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 74/020405.

Certifico que entre Pedro Alexandre Fernandes dos Santos, Paulo
Pardal Timóteo da Cunha e Francisco José Gato d�Almeida, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelos artigos constantes
do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

É constituída uma sociedade comercial por quotas com a firma
P. F. P. � Actividades Imobiliárias, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sede social é na Rua Particular, Casal das Rosas, 3, em
Lourel, freguesia de Santa Maria e São Miguel, concelho de Sintra.

2 � A gerência poderá deliberar a deslocação da sede social den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e a criação de
filiais, sucursais ou outras formas locais de representação, onde en-
tender.

ARTIGO 3.º

O objecto social consiste na promoção imobiliária, compra e venda
de propriedades e gestão de arrendamentos.

ARTIGO 4.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de 5280 eu-
ros, correspondente à soma de três quotas de 1760 euros, uma de
cada um dos sócios Pedro Alexandre Fernandes dos Santos Bento,
Paulo Pardal Timóteo da Cunha e Francisco José Gato d�Almeida.

ARTIGO 5.º

1 � A cessão de quotas é livre entre os sócios.
2 � A cessão de quotas a estranhos depende do prévio consenti-

mento da sociedade e, sendo onerosa, os sócios e a sociedade, por
esta ordem, gozam do direito de preferência.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade fica vinculada com as assinaturas de três geren-
tes.

2 � A gerência da sociedade será remunerada ou não, conforme
vier a ser deliberado em assembleia geral.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes todos os sócios.

Está conforme o original.

12 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus
Moita Baptista. 1000088473

B. M. G. EDIÇÕES MUSICAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9108/
941222-Oeiras; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3, averbamento

n.º 1 à inscrição n.º 10 e inscrições n.os 12 e 13; números e data das
apresentações: 111, 112, 113 e 115/020315.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de cessação das funções de gerentes, a nomeação de geren-
tes e alteração parcial do contrato, alterando o artigo 6.º

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3 � Apresentação n.º 111/
020315.

Cessação das funções de gerente de Joel Mark Schoenfeld, por
renúncia, em 4 de Fevereiro de 2002.

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 10 � Apresentação n.º 112/
020315.

Cessação das funções de gerente de Pedro Jorge Diogo Martins
Gaspar, por renúncia, em 4 de Fevereiro de 2002.

Inscrição n.º 12 � Apresentação n.º 113/020315.
Facto: nomeação de gerentes.
Gerentes nomeados: Juan Luis Calleja Bascarán, casado, residente

em Calle Manuel Marañon, 19, Madrid; Maria Carmen Lopez
Figueroz, casada, residente na Avenida de Machupacho, 23, 1.º, 37,
Madrid.

Data: 5 de Fevereiro de 2002.

6.º

1 � A representação da sociedade em qualquer acto ou contrato
é assegurada pelos gerentes em número de dois a quatro, eleitos por
períodos quadrienais, designados em assembleia geral.

2 � Os gerentes poderão ser ou não remunerados de acordo com
o deliberado em assembleia geral.

3 � A sociedade vincula-se:
a) Pela assinatura conjunta de dois gerentes; ou
b) Pela assinatura conjunta de um gerente e um mandatário, no

âmbito dos poderes que lhe tenham sido conferidos pelos respecti-
vos instrumentos de mandato.

4 � Os gerentes poderão delegar os seus poderes de gerência nal-
gum ou nalguns deles para a prática de determinados negócios ou
espécies de negócios, bem como nomear procuradores da sociedade.

Está conforme o original.

10 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Gabriela da
Cruz de Brito Trindade. 1000088307

CONSULTÓRIO DE MEDICINA DENTÁRIA
DR. JOSÉ ALEGRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 18 714/
020313-Sintra; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 168/
020313.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de alteração parcial do contrato, alterando os artigos 1.º
e 3.º

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Consultório de Medicina Dentária
Dr. José Alegria, L.da, e tem a sua sede na Avenida dos Heróis da
Liberdade, lote 56, loja C, freguesia de Massamá, concelho de Sin-
tra.

§ único. (Mantém-se.)
ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor no-
minal de 4000 euros, pertencente ao sócio José da Piedade Alegria
da Piedade, e outra do valor nominal de 1000 euros, pertencente à
sócia Ana Paula Waddington Fernandes Rebelo Alegria.

Está conforme o original.

10 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Gabriela da
Cruz de Brito Trindade. 1000088306

ANTÓNIO CARVALHO & ANTÓNIO NEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5169/
860708-Oeiras; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 6/
011030.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de alteração parcial do contrato, alterando o artigo 3.º
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ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro,
é de 1 002 410$, correspondente a 5000 euros, e acha-se represen-
tado por duas quotas iguais de 501 205$ (2500 euros), pertencentes
uma ao sócio António Manuel Velez Carvalho e outra à sócia Benta
do Céu Galvão Baixinho Velez Carvalho.

Esta certidão está conforme o original.

17 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Gabriela da
Cruz de Brito Trindade. 1000088305

EURO MAISON � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 434-
-Cascais; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 45/020416.

Certifico que entre Jorge Filipe Ribeiro Pinto e Carlos Manuel
Moreira Rodrigues de Sena Gomes foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma EURO MAISON � Sociedade de
Mediação Imobiliária, L.da, e tem a sua sede em Cascais, na Avenida
das Comunidades Europeias, 375, loja D, freguesia e concelho de
Cascais.

2 � Por simples deliberação da gerência, poderá ser transferida a
sede da sociedade para qualquer outro local dentro do mesmo conce-
lho ou para concelho limítrofe, bem como criar sucursais, agências,
delegações ou outras formas locais de representação, no País ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na mediação imobiliária e administra-
ção de propriedades e bens alheios.

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 2750 euros, na titularidade do sócio Jorge Filipe Ribeiro
Pinto, e outra do valor nominal de 2250 euros, na titularidade do
sócio Carlos Manuel Moreira Rodrigues de Sena Gomes.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo e
fora dele, activa e passivamente, dispensada de caução e com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral, perten-
cem ao sócio Carlos Manuel Moreira Rodrigues de Sena Gomes e ao
não sócio Luís Filipe Ribeiro Pinto, divorciado, residente na Rua de
D. Francisco Xavier de Noronha, 4, 3.º, direito, Almada, mediador
imobiliário com a licença n.º 2673 � AMI, associado n.º 1745 da
APEMI, que desde já são nomeados gerentes.

2 � A sociedade vincula-se em todos os actos com a intervenção
de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empre-
sas, em Portugal e no estrangeiro.

ARTIGO 6.º

1 � Apenas a cessão de quotas entre os sócios é livre, não de-
pendendo por isso do consentimento da sociedade.

2 � Na cessão de quotas a estranhos terão direito de preferência
a sociedade e os sócios, sucessivamente.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota, quando esta for su-
jeita a arrolamento, arresto, penhora, ou quando for incluída em
massa falida.

Disseram finalmente os outorgantes que, sob sua inteira respon-
sabilidade, declaram que já se acham integralmente realizadas as
entradas subscritas.

Está conforme o original.

12 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus
Moita Baptista. 1000088529

JOSÉ ARMINDO, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 18 704/
020312; identificação de pessoa colectiva n.º 505758185 (provisório);
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 91/020312.

Certifico que José Armindo Mendes Fernandes constituiu a socie-
dade em epígrafe, que se rege pelos artigos do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma José Armindo, Sociedade Unipessoal,
L.da, e tem a sua sede na Rua de José Afonso, 53, 3.º, direito, em
Agualva-Cacém, freguesia de Agualva-Cacém, concelho de Sintra.

§ único. Por simples deliberação da gerência pode a sede social
ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como criar filiais, sucursais, agências ou outras formas de re-
presentação social no território nacional ou no estrangeiro.

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, representado por uma quota única de igual valor nomi-
nal, pertencente ao sócio José Armindo Mendes Fernandes.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado pelo sócio único, será exercida por um gerente que para
o efeito fica desde já nomeado o sócio José Armindo Mendes Fer-
nandes.

§ 1.º Para obrigar a sociedade nos seus actos e contratos é sufici-
ente a assinatura de um gerente.

§ 2.º A sociedade poderá constituir mandatários.

ARTIGO 5.º

O sócio poderá fazer à sociedade os suprimentos de que esta care-
cer, nos termos e condições que vier a ser deliberado em assembleia
geral.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des já constituídas ou a constituir, agrupamentos complementares
de empresas, qualquer que seja o seu tipo ou objecto.

ARTIGO 7.º

Fica autorizada a celebração de quaisquer contratos entre o sócio
único e a sociedade, desde que se destinem à prossecução do objecto
social.

Está conforme o original.

6 de Maio de 2002. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus
Moita Baptista. 1000088525

MIGUEL PIRES ROSA � TOPOGRAFIA,
ESTUDOS E PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 18 971-
-Sintra; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/020515.

Certifico que entre António José Saraiva Gomes e Miguel Luís
Afra Pires Rosa foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

1.º António José Saraiva Gomes, natural da freguesia do Socorro,
concelho de Lisboa, casado com Anabela de Melo Gonçalves Gomes
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sob o regime da comunhão de adquiridos, residente na Rua de Pedro
de Cintra, lote 108, 3.º, esquerdo, em Rio de Mouro, concelho de
Sintra, contribuinte fiscal n.º 149956475;

2.º Miguel Luís Afra Pires Rosa, natural da freguesia de São Sebas-
tião da Pedreira, concelho de Lisboa, casado com Ana Paula da Sil-
va Valagão Luz Clara Pires Rosa sob o regime da separação de bens,
residente na Rua de Vasco da Gama, 1, rés-do-chão, esquerdo, em
Alcochete, contribuinte fiscal n.º 130793230.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos seus res-
pectivos bilhetes de identidade n.os 5196071, de 7 de Janeiro de 1997,
e 6221723, de 21 de Abril de 1998, ambos emitidos pelos Serviços
de Identificação Civil de Lisboa.

Disseram os outorgantes que, pela presente escritura, celebram
entre si um contrato de sociedade comercial por quotas, que se irá
reger pelas cláusulas e condições constantes dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Miguel Pires Rosa � Topografia,
Estudos e Projectos, L.da, e tem a sua sede na Rua de Pedro de Cintra,
lote 108, 3.º, esquerdo, freguesia de Rio de Mouro, concelho de Sin-
tra.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá
ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como criar, transferir ou encerrar sucursais, agências, delega-
ções ou quaisquer outras formas de representação.

2.º

O objecto da sociedade consiste em actividades de engenharia e
técnicas afins, trabalhos de topografia, estudos e projectos topográ-
ficos.

3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, e dividido em duas quotas iguais de 2500 euros cada, perten-
cendo uma a cada um dos sócios.

4.º

A gerência e a administração da sociedade, com ou sem remune-
ração, conforme for deliberado em assembleia geral, competem a
ambos os sócios, desde já nomeados gerentes.

§ único. Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um
gerente.

5.º

A cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre os sócios; po-
rém, a favor de terceiros carece do consentimento da sociedade.

Está conforme o original.

12 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus
Moita Baptista. 1000088517

CANTINHO DOS DEVERES, CENTRO DE ESTUDOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 187-
-Oeiras; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/020513.

Certifico que entre Maria Manuela Lopes Teixeira e Luciana Maria
Fonseca dos Santos Dias Vieira foi constituída a sociedade em epí-
grafe, que se rege pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Cantinho dos Deveres, Centro
de Estudos, L.da, e tem a sua sede em Oeiras, na Rua de João Tei-
xeira Simões, 33-35, freguesia de Oeiras e São Julião da Barra.

2 � Por simples deliberação da gerência, poderá ser transferida a
sede da sociedade para qualquer outro local dentro do mesmo conce-
lho ou para concelho limítrofe, bem como criar sucursais, agências,
delegações ou outras formas locais de representação, no País ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em centro de estudos, actividades de
apoio vocacional e apoio psicopedagógico.

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 3334 euros, pertencente a Maria Manuela Lopes Tei-
xeira, e outra do valor nominal de 1666 euros, pertencente a Lucin-
da Maria Fonseca dos Santos Dias Vieira.

ARTIGO 4.º

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

2 � A sociedade vincula-se em todos os actos, necessários ou
convenientes à prossecução do objecto social, com a intervenção de
dois gerentes.

3 � Ficam desde já nomeadas gerentes as sócias.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas, bem como em quaisquer outras sociedades, mesmo com
objecto diferente ou reguladas por lei especial.

ARTIGO 6.º

1 � Apenas a cessão de quotas entre os sócios é livre, não de-
pendendo por isso do consentimento da sociedade.

2 � Na cessão de quotas a estranhos terão direito de preferência
a sociedade e os sócios, sucessivamente.

ARTIGO 7.º

A convocação das assembleias gerais compete a qualquer um dos
gerentes e deve ser feita por meio de carta registada, com a antece-
dência mínima de 15 dias.

ARTIGO 8.º

A gerência não pode obrigar a sociedade em actos estranhos ao
seu objecto social, nomeadamente em alienações, fianças e letras de
favor.

ARTIGO 9.º

A sociedade pode nomear mandatários ou procuradores da socie-
dade, nos termos e para os efeitos do artigo 252.º, n.º 6, do Código
das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 10.º

Por falecimento de qualquer dos sócios, a sociedade continuará
com os sobrevivos e os herdeiros do falecido, devendo estes nome-
ar, no prazo de 30 dias, quem os represente a todos na sociedade
enquanto a quota permanecer indivisa.

ARTIGO 11.º

Os balanços são anuais e encerrados em 31 de Dezembro de cada
ano e os lucros distribuídos neles apurados, depois de retirada a per-
centagem para o fundo de reserva legal, terão o destino que a as-
sembleia deliberar.

ARTIGO 12.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota, quando esta for su-
jeita a arrolamento, arresto, penhora, ou quando for incluída em
massa falida.

Está conforme o original.

12 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus
Moita Baptista. 1000088513

MADORNA FRUTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 494-
-Oeiras; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 23/020508.

Certifico que entre José do Nascimento Ribeiro e Fernando Au-
gusto Teixeira foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Madorna Frutas, L.da, e tem a
sua sede em Cascais, na Rua de Gil Eanes, lote C-3, rés-do-chão, na
Madorna, freguesia de São Domingos de Rana.
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2 � Por simples deliberação da gerência, poderá ser transferida a
sede da sociedade para qualquer outro local dentro do mesmo conce-
lho ou para concelho limítrofe, bem como criar sucursais, agências,
delegações ou outras formas de representação, no País ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no comércio a retalho de frutas, produ-
tos hortícolas, bebidas, produtos alimentares, congelados, produtos
de charcutaria, entre outros produtos comercializáveis em mercados
e supermercados.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas dos valores nomi-
nais de 2500 euros cada, pertencentes a José do Nascimento Ribeiro
e Fernando Augusto Teixeira, respectivamente.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas, bem como em quaisquer outras sociedades, mesmo com
objecto diferente ou reguladas por lei especial.

ARTIGO 5.º

1 � Apenas a cessão de quotas entre os sócios é livre, não de-
pendendo por isso do consentimento da sociedade.

2 � Na cessão de quotas a estranhos terão direito de preferência
a sociedade e os sócios, sucessivamente.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo e
fora dele, activa e passivamente, dispensada de caução e com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral, perten-
cem a ambos os sócios, que desde já são nomeados gerentes.

2 � A sociedade vincula-se em todos os actos, necessários ou
convenientes à prossecução do objecto social, com a intervenção de
dois gerentes.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota, quando esta for su-
jeita a arrolamento, arresto, penhora, ou quando for incluída em
massa falida.

Está conforme o original.

12 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus
Moita Baptista. 1000088511

ARTE DE ANJOS � RESTAUROS E REPARAÇÃO
AUTOMÓVEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 051-
-Cascais; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 33/011211.

Certifico que entre Pedro Manuel Simões e Elizabeth Anne Si-
mões foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelos ar-
tigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Arte de Anjos � Restauros e Repara-
ção Automóvel, L.da, e tem a sua sede na Praceta de Fernando Pes-
soa, lote 5, freguesia e concelho de Cascais.

§ único. A gerência poderá deslocar a sede social, dentro do mes-
mo concelho ou para concelho limítrofe, e ainda criar e extinguir,
no País ou no estrangeiro, as delegações, sucursais ou quaisquer ou-
tras formas de representação que julgue conveniente.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a comercialização e execução de
trabalhos de reparação e restauro de objectos decorativos em diver-
sos materiais, designadamente, madeira, tecidos, plásticos, cabedais
e metal; comercialização de produtos e reparações automóveis e de
respectivos componentes. Design gráfico, criação e manutenção de
sites na internet.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5100 euros, equivalente a 1 022 458$, e corresponde à soma de duas

quotas iguais do valor nominal de 2550 euros, pertencentes uma a
cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

Podem ser exigidas aos sócios prestações suplementares, nas con-
dições e termos que vierem a ser deliberadas em assembleia geral,
até ao montante de 50 000 000$.

ARTIGO 5.º

1 � A cessão de quotas entre sócios é livre; porém, a favor de
estranhos depende do prévio consentimento da sociedade.

2 � Na cessão a favor de estranhos, usará a sociedade em pri-
meiro lugar o direito de preferência e os sócios em segundo lugar.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar quotas dos sócios, nos seguintes
casos:

a) Por morte ou interdição de qualquer sócio;
b) Arresto, penhora ou qualquer modo de envolvimento em pro-

cesso judicial;
c) Falência ou insolvência de qualquer sócio;
d) Quando os sócios não comparecerem ou não se fizerem repre-

sentar nas assembleias gerais durante dois anos consecutivos;
e) Exclusão de qualquer sócio, nos casos legalmente previstos;
f) Quando haja violação do artigo 5.º do contrato social;
g) Recusa de consentimento pela sociedade para cessão de quota

no âmbito do artigo 5.º

ARTIGO 7.º

1 � A gerência da sociedade, bem como a sua representação,
activa e passiva, em juízo e fora dele, com ou sem remuneração,
conforme vier a ser deliberado em assembleia geral, serão exercidas
por ambos os sócios, que ficam desde já nomeados gerentes.

2 � A sociedade fica obrigada com a assinatura de qualquer deles.
3 � A gerência poderá nomear mandatários ou procuradores da

sociedade para a prática de determinados actos ou categorias de ac-
tos.

4 � Os gerentes poderão delegar em algum ou alguns deles com-
petência para praticar determinados negócios ou espécies de negó-
cios.

5 � Em ampliação dos poderes normais de gerência os gerentes
poderão comprar, vender ou trocar bens móveis, bem como bens
imóveis sujeitos a registo.

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

No caso de dissolução da sociedade todos os sócios serão liquida-
tários, os quais procederão entre si, de comum acordo, à partilha
dos bens sociais.

Está conforme o original.

12 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus
Moita Baptista. 1000088508

LUCIANO MENDES � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 183-
-Oeiras; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 60/020509.

Certifico que entre Luciano Lopes Mendes e Clarinda Gonçalves
Mendonça Mendes foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Luciano Mendes � Construção
Civil, L.da, e tem a sua sede no Largo de Francisco Lucas Pires, 11,
1.º, direito, freguesia de Oeiras e São Julião da Barra, concelho de
Oeiras.

2 � A gerência poderá transferir a sede da sociedade para outro
local dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como, criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação no território nacional e no estrangeiro.
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ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: construção, reparação, conserva-
ção, restauro de edifícios, trabalhos de carpintaria, pintura, estuque
e outros trabalhos relacionados com a construção civil.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas: uma
com o valor nominal de 4500 euros, pertencente ao sócio Luciano
Lopes Mendes, e outra com o valor nominal de 500 euros, perten-
cente à sócia Clarinda Gonçalves Mendonça Mendes.

2 � Poderá ser exigida aos sócios a realização de prestações su-
plementares de capital, até ao montante de cinco vezes o capital
social, na proporção das suas quotas, conforme for deliberado em
assembleia geral.

3 � Os sócios poderão celebrar contratos de suprimentos com a
sociedade.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade será exercida pelos gerentes eleitos
em assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí for
deliberado, ficando, desde já, nomeado gerente o sócio Luciano Lopes
Mendes.

2 � É suficiente a assinatura de um gerente para obrigar a socie-
dade.

3 � É expressamente proibido à gerência obrigar, por qualquer
forma, a sociedade em negócios estranhos ao seu objecto, designa-
damente, em letras de favor, fianças, cauções e abonações.

ARTIGO 5.º

A divisão e cessão de quotas, no todo ou em parte, a não sócios,
depende do consentimento da sociedade, gozando esta em primeiro
lugar, e os sócios em segundo lugar, do direito de preferência.

ARTIGO 6.º

Mediante prévia deliberação dos sócios, fica permitida a partici-
pação da sociedade em agrupamentos complementares de empresas,
bem como no capital social de outras sociedades, ainda que com
objecto diferente do seu, ou reguladas por lei especial.

ARTIGO 7.º

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

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

massa falida, ou de qualquer outro modo de apreensão judicial, se
não for de imediato desonerada;

c) Por partilha subsequente a divórcio ou separação judicial de bens,
na parte que não seja adjudicada ao seu titular;

d) Por infracção do sócio em outorgar a escritura de cessão de
quota, depois dos sócios ou a sociedade terem declarado pretender
exercer o direito de preferência, previsto no artigo 5.º

2 � A contrapartida da amortização, salvo no caso de acordo
com o titular, em que valerá o princípio da vontade das partes, e no
caso da apreensão judicial, em que se aplicará o regime legal, será
igual ao valor que para a quota resultar do último balanço aprovado.

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais, sempre que a lei não exija outras formali-
dades, serão convocadas por carta registada dirigida aos sócios com,
pelo menos, 15 dias de antecedência.

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.

Está conforme o original.

12 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus
Moita Baptista. 1000088504

LUÍS HENRIQUES & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 18 815-
-Sintra; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 97/020405.

Certifico que entre Luís Manuel Hermínio Henriques e Pedro
Manuel Domingos Henriques foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Luís Henriques & Filho, L.da, e tem a
sua sede na Rua do Coronel Filipe Vieira, 10, Mem Martins, fregue-
sia de Algueirão-Mem Martins, concelho de Sintra.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá
ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou con-
celhos limítrofes e, do mesmo modo, poderá a sociedade abrir agên-
cias, sucursais e filiais em qualquer zona do País ou do estrangeiro.

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
25 000 euros, e corresponde à soma das seguintes quotas: uma quota
do valor nominal de 18 750 euros, pertencente ao sócio Luís Manu-
el Hermínio Henriques, e uma quota do valor nominal de 6250 eu-
ros, pertencente ao sócio Pedro Manuel Domingos Henriques.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo do sócio Luís Manuel
Hermínio Henriques, que desde já fica nomeado gerente.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos é necessária e suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento da
sociedade, reservando-se a esta, em primeiro lugar, e aos sócios não
cedentes, em segundo, o direito de preferência.

ARTIGO 6.º

Em caso de penhora, arresto ou outra forma de apreensão judicial
de qualquer quota, a sociedade poderá amortizá-la.

ARTIGO 7.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante de 50 000 euros, desde que aprovadas em
assembleia geral, por unanimidade dos sócios representativos da to-
talidade do capital social.

2 � Os sócios poderão celebrar com a sociedade contratos de
suprimentos nos termos a fixar em assembleia geral.

Está conforme o original.

12 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus
Moita Baptista. 1000088503

VÍTOR & VITÓRIO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 226-
-Cascais; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 58/020211.

Certifico que entre Vítor Manuel Lameiras Mendes e Fernando
José Mendes Vitório foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelos artigos constantes do seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Vítor & Vitório � Construções, L.da,
e tem a sua sede na Rua de Pedro Nunes, Vivenda Fernando e Ema,
Terras Queimadas, Tires, freguesia de São Domingos de Rana, con-
celho de Cascais.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como abrir filiais e sucursais no território nacional ou no es-
trangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto a construção de casas para venda e
obras públicas.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 179 � 5 de Agosto de 200216 616-(30)

3.º

O capital social é de 25 000 euros, está integralmente realizado
em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas do valor de
12 500 euros cada, da titularidade dos sócios Fernando José Mendes
Vitório e Vítor Manuel Lameiras Mendes.

§ único. Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares
de capital até ao valor correspondente ao quíntuplo do capital social.

4.º

A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo ou fora
dele, quer activa, quer passivamente, ficam a cargo de ambos os
sócios, remunerados ou não, conforme for deliberado em assembleia
geral.

§ único. A sociedade vincula-se em todos os seus actos e contra-
tos com a assinatura de ambos os gerentes.

5.º

A sociedade pode adquirir participações noutras sociedades mes-
mo com objecto social diferente do seu.

6.º

1 � A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio pelo
valor do último balanço, nos seguintes casos:

a) Quando a quota for objecto de arresto, penhora, arrolamento,
apreensão judicial ou qualquer outra providência que venha a possi-
bilitar a sua venda judicial;

b) No caso de insolvência ou falência do sócio;
c) No caso de falecimento, interdição ou inabilitação do sócio

individual;
d) No caso de partilha subsequente a divórcio ou separação judi-

cial de pessoas e bens do sócio individual e a quota vier a ser adju-
dicada ao cônjuge do sócio;

e) No caso de acordo com o respectivo titular.
2 � Considerar-se-á realizada a amortização com o pagamento

ou consignação em depósito do respectivo preço.

7.º

A cessão de quotas entre sócios é livre; porém, a favor de estra-
nhos à sociedade depende do consentimento da sociedade que terá
direito de preferência, em primeiro lugar, e os sócios, em segundo.

8.º

As assembleias gerais, quando a lei não exigir outras formalidades,
serão convocadas por meio de cartas registadas, dirigidas aos sócios,
com uma antecedência não inferior a 15 dias.

9.º

A gerência da sociedade fica, desde já, autorizada a movimentar a
conta aberta em nome da sociedade, até ao registo definitivo, com
vista à realização das despesas com a sua constituição, publicação e
registo e outras similares, bem como a celebrar quaisquer negócios
que se mostrem necessários à efectivação dos fins sociais da socie-
dade.

Está conforme o original.

12 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus
Moita Baptista. 1000088502

MAR SELVAGEM � PASTELARIA E CAFETARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 476-
-Cascais; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/020502.

Certifico que entre Carmina Augusta Conde Franco e Victor Hugo
Pereira Mendes foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Mar Selvagem � Pastelaria e Cafeta-
ria, L.da, e tem a sua sede na Avenida de Aida e Rua de Melo e Sousa,
loja 4, Edifício Estoril Terrasse, Cascais, freguesia do Estoril, con-
celho de Cascais, e durará por tempo indeterminado a contar de hoje.

§ único. A gerência poderá deslocar a sede dentro do mesmo con-
celho ou para concelho limítrofe, bem como criar ou encerrar su-
cursais, agências, delegações ou outras formas de representação so-
cial.

2.º

A sociedade tem por objecto pastelaria e cafetaria.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e está dividido em duas quotas, cada uma do valor no-
minal de 2500 euros, uma pertencente à sócia Carmina Augusta Conde
Franco e outra pertencente ao sócio Victor Hugo Pereira Mendes.

4.º

1 � A gerência da sociedade fica a cargo dos dois sócios Carmina
Augusta Conde Franco e Victor Hugo Pereira Mendes, que desde já
ficam nomeados gerentes, sendo as suas assinaturas para obrigar a
sociedade em todos os seus actos e contratos.

2 � Ficam os gerentes expressamente proibidos de envolver a
sociedade em responsabilidades, tais como fianças, letras de favor
ou outros quaisquer actos estranhos à sociedade social.

5.º

A cessão de quotas é livre entre sócios, quando a favor de tercei-
ros depende do consentimento da sociedade, tendo esta, em primei-
ro lugar, bem como os sócios não cedentes, em segundo lugar, direi-
to de preferência na respectiva aquisição.

6.º

Os anos sociais são iguais aos anos civis e os lucros líquidos da
sociedade depois de feitas as necessárias amortizações e deduzidas a
reserva legal ou quaisquer outras reservas para a sociedade entenda
constituir, serão divididas pelos sócios na proporção das suas quotas
e nas mesmas proporções suportadas as perdas.

7.º

As assembleias gerais são convocadas por cartas registadas com
aviso de recepção, endereçadas aos sócios com a antecedência míni-
ma de 15 dias, relativamente à data da sua realização.

8.º

A sociedade não se dissolve por falecimento ou interdição de qual-
quer dos sócios e continuará com os herdeiros ou representante do
sócio falecido ou interdito.

9.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela
carecer, nos termos e condições a estabelecer em assembleia geral,
bem como efectuar prestações suplementares de capital até 10 ve-
zes o capital social à data da deliberação.

10.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades ain-
da que com objecto diferente do seu ou reguladas por leis especiais,
bem como fazer parte de agrupamentos complementares de empre-
sas ou consórcios.

Está conforme o original.

12 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus
Moita Baptista. 1000088501

NBN � NOVOS NEGÓCIOS, CONSULTORIA
E FORMAÇÃO EM GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 046-
-Oeiras; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 167/020313.

Certifico que entre Nuno Manuel Correia de Brito e Teresa Maria
Reboredo Alonso Consciência de Brito foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelos artigos constantes do seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

Denominação, sede e duração

1 � A sociedade adopta a firma NBN � Novos Negócios, Con-
sultoria e Formação em Gestão, L.da
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2 � A sociedade tem a sua sede na Rua das Perdizes, 11, 3.º, B,
Quinta da Bicuda, freguesia e concelho de Cascais, podendo a gerên-
cia mudá-la dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 � A sociedade durará por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

Objecto

A sociedade tem como objecto social a consultoria e formação
em gestão, economia, novos negócios e alianças empresariais e ser-
viços complementares a actividades de gestão e economia.

ARTIGO 3.º

A sociedade poderá adquirir participações no capital de outras
sociedades, com o objecto igual ou diferente do seu, bem como em
sociedades reguladas por leis especiais ou em agrupamentos comple-
mentares de empresas.

ARTIGO 4.º

Capital social

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor nominal
de 4900 euros, pertencente ao sócio Nuno Manuel Correia de Brito,
e outra do valor nominal de 100 euros, pertencente à sócia Teresa
Maria Reboredo Alonso Consciência de Brito.

ARTIGO 5.º

Cessão de quotas entre vivos

1 � A cessão de quotas entre sócios, descendentes e cônjuges,
bem como a sua divisão em caso de cessão parcial, é livre.

2 � A divisão e cessão de quotas a favor de terceiros estranhos à
sociedade, bem como a constituição de quaisquer ónus ou encargos
sobre as quotas, carecem de consentimento prévio da sociedade,
podendo exercer o direito de preferência os demais sócios ou a pró-
pria sociedade.

ARTIGO 6.º

Falecimento de sócio

1 � No caso de falecimento de algum sócio pessoa singular, a
respectiva quota não se transmitirá aos seus herdeiros.

2 � Na situação prevista no número anterior a sociedade deve
deliberar a amortização ou aquisição por si, por sócio ou por tercei-
ro da quota do falecido, no prazo de 90 dias contados a partir do
conhecimento do falecimento pelo gerente, sob pena de a quota se
considerar transmitida aos herdeiros.

ARTIGO 7.º

Amortização de quota

1 � A sociedade pode amortizar ou adquirir a quota ou quotas de
qualquer sócio, desde que totalmente liberadas, sempre que se venha
a verificar algum ou alguns dos factos a seguir mencionados:

a) Interdição do sócio;
b) Dissolução, falência ou insolvência de qualquer sócio;
c) Penhora, arresto, arrolamento ou sujeição a qualquer processo

executivo;
d) Infracção por qualquer dos sócios das disposições do pacto social;
e) Falecimento de algum dos sócios:
f) Por acordo das partes.
2 � A contrapartida da amortização ou aquisição da quota será

aquela que venha a corresponder à respectiva quota-parte na situa-
ção líquida da sociedade, calculada com base no balanço aprovado
pela assembleia geral anual imediatamente anterior ao evento que
provocou a amortização ou a aquisição.

3 � O pagamento será fraccionado em duas prestações, iguais e
sucessivas, a efectuar dentro de seis meses e um ano, respectiva-
mente, a liquidar após a deliberação, não se vencendo quaisquer ju-
ros compensatórios.

4 � Qualquer quota amortizada figurará no balanço como tal,
podendo posteriormente e por deliberação dos sócios ser criadas, em
vez daquela, uma ou várias quotas, destinadas a serem alienadas a um
ou alguns sócios ou a terceiros.

ARTIGO 8.º

Gerência

1 � A gerência da sociedade e a sua representação, judicial e
extrajudicial, activa e passiva, serão exercidas pelos gerentes a ele-

ger em assembleia geral, com ou sem remuneração, consoante deli-
beração da assembleia geral.

2 � O gerente pode nomear mandatários ou procuradores da so-
ciedade para fins específicos, nos termos da lei.

3 � Fica, desde já, nomeado gerente da sociedade o sócio Nuno
Manuel Correia de Brito.

ARTIGO 9.º

Representação da sociedade

A sociedade fica validamente obrigada nos seus actos e contratos
com a assinatura de um gerente ou pela assinatura de um procurador
da sociedade com poderes específicos para o efeito, nos termos do
n.º 2 do artigo anterior.

ARTIGO 10.º

Assembleia geral

1 � Salvo disposição legal em contrário, as assembleias gerais
serão convocadas pelo gerente por meio de cartas registadas expe-
didas com, pelo menos, 15 dias de antecedência.

2 � O sócio impedido de comparecer à assembleia geral poderá
fazer-se representar por outro sócio, por cônjuge, descendente ou
ascendente, ou por uma pessoa estranha à sociedade, mediante sim-
ples carta por ele assinada e dirigida à sociedade.

ARTIGO 11.º

Distribuição de lucros

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 12.º

Disposições finais e transitórias

1 � A sociedade assume o pagamento de todas as despesas com a
sua constituição e registo.

2 � O gerente fica autorizado a proceder ao levantamento do
capital social depositado em nome da sociedade, para fazer face às
despesas de constituição, registo, instalação e equipamento da socie-
dade.

3 � A sociedade inicia imediatamente a sua actividade pelo que a
gerência é autorizada a praticar, em nome dela, mesmo antes do
registo, quaisquer actos e negócios jurídicos.

Está conforme o original.

12 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus
Moita Baptista. 1000088304

NOVASERV � CONSULTORIA, COMUNICAÇÃO
E COMÉRCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 148-
-Oeiras; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 15/020419.

Certifico que entre Pedro de Guimarães Serôdio d�Orey e United
Land Development Inc. foi constituída a sociedade em epígrafe, que
se rege pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação NOVASERV � Consultoria,
Comunicação e Comércio, L.da

ARTIGO 2.º

A sociedade durará por tempo indeterminado.

ARTIGO 3.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua de António Xavier Ma-
chado Cerveira, 1, 7.º, direito, frente, em Paço de Arcos, concelho
de Oeiras.

2 � Por deliberação da gerência, a sede social pode ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para um concelho limítrofe.

3 � A criação e encerramento de sucursais, agências, delegações
ou outras formas locais de representação, tanto no território nacio-
nal como no estrangeiro, poderá ser determinada por simples deli-
beração da gerência.
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ARTIGO 4.º

1 � A sociedade tem por objecto a consultoria de comunicação,
marketing e design, promoção de marcas e eventos, comércio de
produtos e serviços de decoração.

2 � A sociedade pode adquirir participações em sociedades com
objecto diferente do acima referido, em sociedades reguladas por leis
especiais e em agrupamentos complementares de empresas ou, por
qualquer forma, nelas se interessar.

ARTIGO 5.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente subscrito e reali-
zado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas: uma com o
valor nominal de 4000 euros, pertencente ao sócio Pedro de Gui-
marães Serôdio D�Orey, e outra com o valor nominal de 1000 eu-
ros, pertencente à sócia United Land Development Inc.

ARTIGO 6.º

A transmissão de quotas entre vivos não carece de consentimen-
to da sociedade, excepto tratando-se de transmissão parcelada ou
parcial a terceiros não sócios e mesmo que estes sejam cônjuge,
ascendentes ou descendentes do sócio alienante.

ARTIGO 7.º

1 � Os sócios gozam de direito de preferência nas transmissões
de quotas entre vivos.

2 � Caso vários sócios concorram no exercício do direito de
preferência, o direito é deferido em primeiro àquele que há mais
tempo tiver essa qualidade e, em caso de igualdade, a quota em causa
será dividida, cabendo a cada sócio uma parte proporcional à res-
pectiva quota.

3 � O sócio alienante deverá comunicar as condições do negócio
que se propõe realizar aos demais sócios, através de carta registada
com aviso de recepção, devendo estes transmitir a sua posição pela
mesma via e no prazo máximo de 15 dias.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade pode amortizar a quota ou quotas de cada um
dos sócios caso se verifique qualquer um dos factos a seguir menci-
onados:

a) Insolvência, dissolução ou interposição de processo especial de
recuperação do sócio titular:

b) Penhora, arresto, arrolamento ou qualquer outro facto sujeito
a procedimento judicial, administrativo ou executivo que importe a
indisponibilidade da quota por parte do sócio;

c) Por acordo entre o sócio e a sociedade.
2 � O preço de amortização será correspondente ao valor nomi-

nal da quota, acrescido das reservas existentes no último balanço
aprovado antes do evento que deu lugar à amortização e será acres-
cido ou deduzido dos saldos credores ou devedores de qualquer conta
do sócio.

3 � O pagamento do preço de amortização será fraccionado em
seis prestações, a liquidar dentro de 12 meses após a fixação defini-
tiva da contrapartida.

ARTIGO 9.º

1 � As assembleias gerais serão convocadas por qualquer geren-
te, por sua iniciativa ou a pedido de um dos sócios.

2 � Os sócios podem fazer-se representar nas assembleias gerais
por quem entenderem, devendo a representação ser acreditada por
meio de documento escrito com assinatura reconhecida.

ARTIGO 10.º

Estarão sujeitas a deliberação dos sócios, além de outras que a lei
indicar, as seguintes matérias:

a) A nomeação e destituição dos gerentes, bem como a fixação
das respectivas remunerações;

b) A exoneração de responsabilidade dos gerentes;
c) A proposição de acções pela sociedade contra gerentes e só-

cios, bem como a desistência e transacção nessas acções.

ARTIGO 11.º

1 � A administração e a representação da sociedade perante ter-
ceiros, em juízo ou fora dele, competem à gerência, com ou sem
remuneração, tudo conforme for deliberado na assembleia geral de
nomeação.

2 � Compete à gerência decidir sobre todas as matérias que, nos
termos da lei ou dos presentes estatutos, não expressamente reser-
vados aos sócios, reunidos em assembleia geral e, nomeadamente, as
seguintes:

a) A aquisição, alienação ou oneração de bens imóveis;
b) A alienação, oneração e locação dos estabelecimentos da so-

ciedade;
c) A substituição ou aquisição de participação noutras sociedades

e, bem assim, a sua alienação ou oneração;
d) Realização de todas as operações bancárias, incluindo, nomea-

damente, a abertura, movimentação e fecho de contas de qualquer
espécie, e a transferência de fundos, créditos e valores, por qualquer
meio;

e) Contratação de empréstimos bancários a curto, médio ou lon-
go prazo;

f) Venda, cessão ou concessão de licença para uso de marcas, nomes
comerciais, direitos de publicação e quaisquer outros direitos de pro-
priedade industrial e direitos autorais de que a sociedade seja ou ve-
nha a ser titular;

g) Aquisição, oneração e alienação de veículos de passageiros ou
mercadorias, ligeiros ou pesados;

h) Admissão ou despedimento de pessoal e fixação das respecti-
vas remunerações;

i) Constituir mandatários, designadamente para efeitos do ar-
tigo 252.º, n.º 6, do Código das Sociedades Comerciais, mediante sim-
ples deliberação da gerência.

3 � A sociedade obriga-se pela intervenção de um gerente.
4 � Os mandatos dos gerentes têm a duração que lhe for fixada

na deliberação de nomeação e, quando nela não seja indicado esse
elemento, têm a duração de um ano.

5 � A remuneração dos gerentes pode consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

6 � Fica, desde já, nomeado gerente o sócio Pedro de Guimarães
Serôdio D�Orey.

ARTIGO 12.º

1 � Sempre que entre os sócios, ou entre estes e a sociedade,
surja qualquer litígio que tenha por objecto as relações sociais e que
não possa ser resolvido em assembleia geral, o mesmo será dirimido
por um tribunal arbitral, de cuja decisão nenhuma das partes poderá
recorrer.

2 � Esse tribunal arbitral funcionará em Lisboa e será constitu-
ído por três árbitros, regendo-se em tudo o mais pelas regras da Lei
n.º 31/86, de 29 de Agosto.

ARTIGO 13.º

O gerente fica, desde já, autorizado a proceder aos levantamentos
necessários, sobre a conta aberta em nome da sociedade onde foi
depositado o montante correspondente à realização parcial do capi-
tal social, para pagamento dos encargos resultantes dos actos neces-
sários à constituição da sociedade e seu registo, bem como à sua
instalação e funcionamento, mesmo antes do seu registo definitivo.

Está conforme o original.

12 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus
Moita Baptista. 1000088302

BIOFARMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 684/
010315-Sintra; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 10 e inscrição n.º 11;
números e data das apresentações: 40-41/011207.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de cessação das funções de gerente e designação de geren-
te.

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 10 � Apresentação n.º 40/
011207.

Cessação das funções de gerente de Philippe Leonce Henri
Janssoone, por renúncia, em 30 de Outubro de 2001.

Inscrição n.º 11 � Apresentação n.º 41/011207.
Facto: nomeação de gerente.
Gerente nomeado: Sebastian Michel François Marie Masson, ca-

sado, residente na Rua da Emenda, 10, 2.º, Lisboa.
Data: 3 de Setembro de 2001.

Esta certidão está conforme o original.

17 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Gabriela da
Cruz de Brito Trindade. 1000088298
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CRISTÓVÃO & BIRRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 1728/
900118-Cascais; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 268/
010326.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de alteração parcial do contrato, alterando o artigo 3.º

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, correspondendo à soma de duas quotas iguais de 2500 eu-
ros, uma de cada sócio.

Certifico, ainda, que em relação à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o seguinte acto de registo:

Foram depositados os documentos de prestação de contas relati-
vos ao exercício dos anos de 1998, 1999 e 2000.

Esta certidão está conforme o original.

17 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Gabriela da
Cruz de Brito Trindade. 1000088297

CLAUDINO IRMÃOS COMÉRCIO
E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4641/
870911-Sintra; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 35/
020218.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de alteração parcial do contrato, alterando o artigo 3.º

3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, e corresponde à soma de quatro quotas: duas do valor nomi-
nal de 1750 euros, uma de cada um dos sócios António José Pataco
Claudino e Manuel José São Bento Claudino, e duas do valor nomi-
nal de 750 euros, uma de cada um dos sócios Francisco Pataco
Claudino e Bento Pataco Claudino.

17 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Gabriela da
Cruz de Brito Trindade. 1000088296

AMBERPRO PROPRIEDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 260/
980616-Sintra; inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 57/
020102.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de alteração parcial do contrato, alterando o artigo 4.º

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 000 000 euros, e corresponde à soma de quatro quotas iguais dos
valores nominais de 250 000 euros cada, pertencentes uma a cada
um dos sócios Amberley Investments Limited, Luís António
Rebordão Filipe, Pedro Miguel Rebordão Filipe e Daniela Alexandra
Caldeira Rodrigues.

17 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Gabriela da
Cruz de Brito Trindade. 1000088293

ORLANDO LEAL � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 106-
-Cascais; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 34/020102.

Certifico que entre Orlando Porfírio Pires Leal e Sandra Honório
Leal foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelos arti-
gos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Orlando Leal � Construção Civil,
L.da, e tem a sua sede na Estrada dos Bernardos, lote 1, Manique,
freguesia de Alcabideche, concelho de Cascais.

2 � A gerência poderá transferir a sede da sociedade para outro
local dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como, criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação no território nacional e no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: prestação de serviços de construção
civil, empreitadas, compra e venda de propriedades e revenda das
adquiridas para tanto, comércio de materiais de construção e a pres-
tação de serviços de aluguer de máquinas para a construção civil.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas: uma
com o valor nominal de 4500 euros, pertencente ao sócio Orlando
Porfírio Pires Leal, e outra com o valor nominal de 500 euros,
pertencente à sócia Sandra Honório Leal.

2 � Poderá ser exigida aos sócios a realização de prestações su-
plementares de capital, até ao montante equivalente ao dobro do
capital social e na proporção das suas quotas, conforme for delibe-
rado em assembleia geral.

3 � Os sócios poderão celebrar contratos de suprimentos com a
sociedade.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência, com ou sem remuneração, conforme vier a ser
deliberado em assembleia geral, compete aos referidos dois sócios,
desde já nomeados gerentes.

2 � Para que a sociedade se considere validamente obrigada é
suficiente a assinatura de um gerente.

3 � É expressamente proibido à gerência obrigar, por qualquer
forma, a sociedade em negócios estranhos ao seu objecto, designa-
damente, em letras de favor, fianças, cauções e abonações.

ARTIGO 5.º

A divisão e cessão de quotas, no todo ou em parte, a não sócios,
depende do consentimento da sociedade, gozando esta em primeiro
lugar, e os sócios em segundo lugar, do direito de preferência.

ARTIGO 6.º

Mediante prévia deliberação dos sócios, fica permitida a partici-
pação da sociedade em agrupamentos complementares de empresas,
bem como no capital social de outras sociedades, ainda que com
objecto diferente do seu, ou reguladas por lei especial.

ARTIGO 7.º

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

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

massa falida, ou de qualquer outro modo de apreensão judicial, se
não for de imediato desonerada;

c) Por partilha subsequente a divórcio ou separação judicial de bens,
na parte que não seja adjudicada ao seu titular;

d) Por infracção do sócio em outorgar a escritura de cessão de
quota, depois dos sócios ou a sociedade terem declarado pretender
exercer o direito de preferência, previsto no artigo 5.º

2 � A contrapartida da amortização, salvo no caso de acordo
com o titular, em que valerá o princípio da vontade das partes, e no
caso da apreensão judicial, em que se aplicará o regime legal, será
igual ao valor que para a quota resultar do último balanço aprovado.

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais, sempre que a lei não exija outras formali-
dades, serão convocadas por carta registada dirigida aos sócios com,
pelo menos, 15 dias de antecedência.

Está conforme o original.

12 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus
Moita Baptista. 1000088290

SANTOS DA TERRA � INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 018-
-Oeiras; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 52/020304.
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Certifico que entre João Manuel Maia dos Santos, Miguel Calçada
Maia dos Santos e João Pedro Calçada Maia dos Santos foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe, que se rege pelos artigos constantes
do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Santos da Terra � Investimen-
tos Imobiliários, L.da, e tem a sua sede em Oeiras, 2, 4.º, A, fregue-
sia de Oeiras e São Julião da Barra, concelho de Oeiras.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sociedade poderá des-
locar a sede dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a realização de investimentos em
bens imobiliários para arrendamento ou exploração e actividades de
consultoria para os negócios e gestão de imóveis.

ARTIGO 3.º

A sociedade poderá adquirir participações noutras sociedades, ain-
da que com objecto diferente do seu, bem como participar em agru-
pamentos complementares de empresas ou, por qualquer forma, as-
sociar-se a outras pessoas singulares ou colectivas.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, e corresponde à soma de três quotas: uma de 30 000 eu-
ros, pertencente ao sócio João Manuel Maia dos Santos, e duas iguais
de 10 000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Miguel Cal-
çada Maia dos Santos e João Pedro Calçada Maia dos Santos e João
Pedro Calçada Maia dos Santos.

ARTIGO 5.º

A sociedade pode exigir aos sócios prestações suplementares de
capital, mediante deliberação da assembleia geral, até ao montante
igual a cinco vezes o capital social à data da deliberação.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre sócios; porém,
quando feita a estranhos, depende do consentimento da sociedade,
que goza do direito de preferência, em primeiro lugar, e os sócios
não cedentes em segundo.

ARTIGO 7.º

1 � Por falecimento de qualquer sócio a respectiva quota não se
transmitirá aos herdeiros do falecido, podendo a sociedade amortizá-
-la, adquiri-la ou fazê-la adquirir por sócio ou terceiro.

2 � No caso previsto no número anterior o valor de amortiza-
ção ou aquisição da quota será o que resultar do último balanço apro-
vado à data do falecimento.

ARTIGO 8.º

A amortização de quotas será permitida:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando ocorra sentença ou acordo em processo de divórcio,

ou separação judicial de pessoas e bens e desde que a quota seja ad-
judicada, total ou parcialmente, a cônjuge de um dos sócios;

c) No caso de falência ou insolvência do sócio ou por qualquer
motivo sujeita a apreensão ou venda judicial;

d) No caso de arresto, arrolamento, penhora ou oneração por
qualquer forma da quota;

e) No caso de qualquer quota ser cedida a favor de terceiros sem
prévio consentimento da sociedade;

f) No caso de qualquer sócio prejudicar gravemente a sociedade,
lesando os interesses desta;

g) No caso de falecimento, interdição ou inabilitação do respec-
tivo titular.

ARTIGO 9.º

Dependem de deliberação dos sócios, reunidos em assembleia ge-
ral, os seguintes actos:

a) A aquisição, oneração ou alienação, sob qualquer forma, de bens
imóveis;

b) A aquisição, oneração ou alienação, sob qualquer forma, de
participações em outras sociedades;

c) A associação, sob qualquer forma, a outras pessoas singulares
ou colectivas.

ARTIGO 10.º

1 � A gerência, dispensada de caução e com ou sem remunera-
ção, será exercida por um ou mais gerentes, conforme for delibera-
do em assembleia geral, podendo a remuneração consistir, total ou
parcialmente, em participação nos lucros da sociedade.

2 � A sociedade vincula-se com a assinatura de um gerente.
3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio João Manuel Maia

dos Santos.

Está conforme o original.

12 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus
Moita Baptista. 1000088288

JOSIMO � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 894-
-Oeiras; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 20/020123.

Certifico que entre Carlos Agostinho de Sousa, José Manuel Dias
Mendes e Sociedade de Construções Manuel Mendes & Filhos, L.da,
foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelos artigos
constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de JOSIMO � Construção
Civil, L.da

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede na Rua de Paulo Duque, 4, 5.º, direito,
no Dafundo, freguesia da Cruz Quebrada-Dafundo, concelho de Oei-
ras, podendo a gerência, por simples deliberação, transferi-la para
qualquer outro local dentro do mesmo concelho ou para concelhos
limítrofes, e criar qualquer forma de representação.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto o exercício da actividade de cons-
trução civil, compra, venda e revenda de imóveis adquiridos para
esses fins.

ARTIGO 4.º

O capital social é de 250 000 euros, integralmente realizado em
dinheiro, e corresponde à soma das seguintes quotas: uma com o valor
nominal de 75 000 euros, pertencente ao sócio José Manuel Dias
Mendes; outra com o valor nominal de 75 000 euros, pertencente
ao sócio Carlos Agostinho de Sousa, e outra com o valor nominal
de 100 000 euros, pertencente à sócia Sociedade de Construções
Manuel Mendes & Filhos, L.da

ARTIGO 5.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os empréstimos e suprimen-
tos de que esta carecer, nos termos e condições que forem estabele-
cidos em deliberação dos sócios.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade será exercida por um ou mais geren-
tes, sócios ou estranhos à sociedade, os quais poderão ser remunera-
dos e dispensados de caução, conforme for estabelecido em delibera-
ção dos sócios, sendo necessária a intervenção de um gerente, ou de
um procurador da sociedade, para esta se considerar validamente
obrigada.

2 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios José Manuel Dias
Mendes e Carlos Agostinho de Sousa.

ARTIGO 7.º

1 � A cessão de quotas, total ou parcial, entre sócios ou entre
estes e seus descendentes, é livremente permitida, podendo, para
tanto, serem feitas as divisões que forem necessárias, sem depen-
dência de qualquer outro consentimento.

2 � A sociedade, em primeiro lugar, e os seus sócios, se aquela
não desejar exercê-lo, terão direito de preferência na cessão, total
ou parcial, de quotas a favor de pessoas diversas das mencionadas no
número anterior.

3 � Presume-se que a sociedade e os seus sócios não pretendem
exercer tal direito de preferência se não comunicarem esse propósi-
to ao sócio que desejar alienar a quota no prazo de 30 dias após este
lhes comunicar a sua intenção e os elementos essenciais do negócio.
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ARTIGO 8.º

1 � A sociedade poderá amortizar ou fazer adquirir por terceiro
qualquer quota, nos seguintes casos:

a) Por acordo com o sócio titular da quota;
b) Se a quota for objecto de penhor, arresto, penhora, arrola-

mento ou procedimento cautelar ou quando por qualquer motivo tiver
sido sujeita a apreensão ou se deva proceder à sua venda, arremata-
ção ou adjudicação em qualquer processo judicial, fiscal ou adminis-
trativo, ou for dada em caução de obrigações que o titular da quota
assuma sem que a prestação de tal garantia seja autorizada pela so-
ciedade;

c) Se o sócio tiver sido judicialmente declarado falido ou insol-
vente;

d) Se a quota houver sido dada em usufruto sem o prévio consen-
timento da sociedade;

e) Se a quota houver sido cedida, seja a título oneroso ou gratuito,
com infracção ao disposto no artigo 6.º;

f) Se por efeito de partilhas em vida do sócio, a quota ou parte
dela for adjudicada a pessoa que não seja sócio.

2 � A contrapartida da amortização nos casos previstos nas alí-
neas b) e c) deste artigo, será o que para a respectiva quota resultar
do último balanço social aprovado ou, no caso de ainda o não ha-
ver, o valor nominal da dita quota, cujo valor será pago em duas
prestações semestrais e iguais, sem acréscimo de juros, vencendo-se
a primeira seis meses após a data da deliberação da amortização e a
segunda decorrido um ano sobre a mesma data. Nos casos previstos
nas alíneas d), e) e f), a contrapartida da amortização será igual ao
valor nominal da quota, cujo pagamento será efectuado em quatro
prestações semestrais, iguais e sucessivas, sem acréscimo de juros,
vencendo-se a primeira três meses após a data da referida delibera-
ção.

3 � Se o sócio cuja quota seja amortizada, tiver algum débito à
sociedade, ao valor a pagar será deduzida a respectiva importância
em dívida.

ARTIGO 9.º

1 � Em caso de morte, interdição ou inabilitação de um dos só-
cios, a sociedade continuará com os herdeiros do falecido ou o re-
presentante legal do interdito ou inabilitado, devendo aqueles desig-
nar entre si um que a todos represente na sociedade enquanto a quota
se mantiver indivisa, devendo tal designação ser comunicada à so-
ciedade, por meio de carta, assinada por todos ou pelos que fizeram
maioria na votação, sem o que não se verificará essa representação.

2 � É dispensada qualquer autorização para a divisão de quota
entre os herdeiros do sócio falecido.

ARTIGO 10.º

Os lucros líquidos apurados em cada exercício, depois de deduzidas
as quantias destinadas à reserva legal, terão o destino que os sócios
deliberarem, também podendo estes deliberar a revogação das nor-
mas dispositivas do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 11.º

A sociedade poderá adquirir participações em quaisquer socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e participar em agrupa-
mentos complementares de empresas.

Está conforme o original.

12 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus
Moita Baptista. 1000088286

UTILPOC � CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 18 383-
-Sintra; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 419/011220.

Certifico que entre Francisco dos Santos e Eduardo César Elias
dos Santos foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelos
artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma UTILPOC � Contabilidade, L.da, e
tem a sua sede na Praceta das Amoreiras, 3-A, em Rinchoa, fregue-
sia de Rio de Mouro, concelho de Sintra.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de contabi-
lidade e consultoria fiscal, serviços administrativos e de gestão pres-
tados a empresas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros, correspondendo à soma das quotas dos sócios: uma do
valor nominal de 7000 euros, do sócio Francisco dos Santos, e uma
do valor nominal de 3000 euros, do sócio Eduardo César Elias dos
Santos.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida pelo sócio Francisco
dos Santos, que fica, desde já, nomeado gerente.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos é necessária a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas é livre entre os sócios, dependendo a sua ces-
são a estranhos do consentimento da sociedade, gozando esta em
primeiro lugar e os restantes sócios não cedentes em segundo lugar,
do direito de preferência, na respectiva aquisição.

ARTIGO 6.º

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

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

em juízo, falência ou cessão gratuita;
c) Quando, por qualquer motivo, a quota seja arrolada da livre

disponibilidade do seu titular, e em caso de divórcio ou separação de
pessoas e bens, se por partilha do respectivo património, a quota
não for adjudicada ao respectivo titular; e

d) Falência, interdição, inabilitação ou morte do respectivo só-
cio.

2 � O valor da amortização, quando a lei imperativamente não
impuser outra forma de determinação, será o que resultar do último
balanço aprovado.

ARTIGO 7.º

Quando a lei não prescreva outras formalidades, as assembleias
gerais serão convocadas por meio de cartas registadas com aviso de
recepção, dirigidas aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme o original.

12 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus
Moita Baptista. 1000088284

VALENTIM & SILVA � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 18 479-
-Sintra; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 22/020123.

Certifico que entre Luís Manuel Brilhante Valentim e Olga Maria
Ponte Nunes da Silva Valentim foi constituída a sociedade em epí-
grafe, que se rege pelos artigos constantes do seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Valentim & Silva � Construção Ci-
vil, L.da, e tem a sua sede na Praceta do Dr. Simplício dos Santos,
10, 2.º, esquerdo, em Bairro de Ouressa, Mem Martins, freguesia de
Algueirão-Mem Martins, concelho de Sintra.

§ único. A gerência poderá deslocar a sede da sociedade dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar sucur-
sais ou outras formas de representação social, no País ou no estran-
geiro.

2.º

A sociedade tem por objecto a construção civil e actividades co-
nexas. Actividades de acabamento e instalações.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, que após a taxa de conversão, se fixa em 1 002 410$,
e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor nominal de
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2500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Luís Ma-
nuel Brilhante Valentim e Olga Maria Ponte Nunes da Silva Valen-
tim.

4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence a ambos os sócios, que desde
já ficam nomeados gerentes, obrigando-se a sociedade com a assina-
tura de um gerente.

5.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao montante global de 10 000 euros.

6.º

Apenas é livre a cessão de quotas entre sócios.

7.º

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, quando esta deles
carecer, e deliberado por unanimidade em assembleia geral.

8.º

A sociedade poderá adquirir participações noutras sociedades, com
objecto diferente do seu, em sociedades reguladas por leis especiais e
agrupamentos complementares de empresas.

Está conforme o original.

12 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus
Moita Baptista. 1000088282

LISBOA � 4.A SECÇÃO

CARLOS VENTURA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 783/011129; identificação de pessoa colectiva n.º 505843773;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/011129.

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

António Carlos Ventura Pereira, contribuinte fiscal n.º 144433427,
natural da freguesia de São Sebastião da Pedreira, concelho de Lis-
boa, solteiro, maior, residente na Rua de Damasceno Monteiro, 93,
1.º, esquerdo, em Lisboa, titular do bilhete de identidade n.º 6585705,
emitido em 6 de Agosto de 2001, pelos Serviços de Identificação
Civil de Lisboa.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Carlos Ventura, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Rua de Damasceno
Monteiro, 93, 1.º, esquerdo, freguesia dos Anjos, concelho de Lis-
boa.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e se-
rem criadas e encerradas sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de
estafetagem, manutenções electromecânicas, verificações de ramais.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro, e corresponde a uma quota de igual valor nominal
titulada pelo sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao sócio
único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aquele
decidir.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

6 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000087223

CIMPOR � INDÚSTRIA DE CIMENTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 5759/961206; identificação de pessoa colectiva n.º 500782946;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 29; número e data da apresenta-
ção: 84/011129.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição aci-
ma referida:

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 29 � Apresentação n.º 84/
011129.

Recondução do secretário da sociedade (efectivo e suplente), por
deliberação de 24 de Outubro de 2001, para o quadriénio de 2001-
-2004.

Está conforme o original.

6 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000087212

CENTRAL PAPELEIRA DE ALENQUER, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 60 498; identificação de pessoa colectiva n.º 501072551; número
e data da entrada: 3181/020607.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

12 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000086808

PEREIRA ROSA & BASTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 47 611; identificação de pessoa colectiva n.º 500215847; número
e data da entrada: 3184/020607.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

12 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000086804

COMPANHIA PORTUGUESA DE RESSEGUROS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 47 611; identificação de pessoa colectiva n.º 500215847; número
e data da entrada: 3071/020606.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

12 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000086801
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MANUEL RODRIGUES GOUVEIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 28 631; identificação de pessoa colectiva n.º 500495505; número
e data da entrada: 3036/020605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

12 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000086797

MÉCHAPLANO � PRODUTOS E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6063; identificação de pessoa colectiva n.º 503852805; número
e data da entrada: 3158/020607.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

12 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000086792

MECARESOPRE CENTRO MECANOGRÁFICO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 45 376; identificação de pessoa colectiva n.º 500189293; número
e data da entrada: 3028/020605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

12 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000086790

CENTRO DE ENFERMAGEM
BAIRRO DAS COLÓNIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 47 985; identificação de pessoa colectiva n.º 500061033; número
e data da entrada: 3022/020605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

12 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000086788

PREDIAL CIDADE � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 783; identificação de pessoa colectiva n.º 502592656; números e
data das entradas: 3031 e 3032/020605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas dos anos de 2000 e 2001.

Está conforme o original.

12 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000086785

CHANDRACANTE & BALU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 3551; identificação de pessoa colectiva n.º 503213438; número
e data da entrada: 3043/020606.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

12 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000086782

MLB � GESTÃO E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 4778; identificação de pessoa colectiva n.º 503524778; número
e data da entrada: 3166/020607.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

12 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000086779

PÃO DELI � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
E COMÉRCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7687; identificação de pessoa colectiva n.º 504793764; número
e data da entrada: 3075/020606.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

12 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000086777

CARDISERVE � SERVIÇOS DE SAÚDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7600; identificação de pessoa colectiva n.º 504541676; número
e data da entrada: 3097/020606.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

12 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000086774

PRIMEIRA IMPRESSÃO � PUBLICAÇÕES
E DIVULGAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7899; identificação de pessoa colectiva n.º 504473492; número
e data da entrada: 3102/020606.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

12 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000086772

PREDIFIXE � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 170; identificação de pessoa colectiva n.º 501834230; número e
data da entrada: 3140/020607.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

12 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000086769
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M. PAULINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 434; identificação de pessoa colectiva n.º 502405520; número e
data da entrada: 3089/020606.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

12 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000086767

M. S. MORAIS SARMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 646; identificação de pessoa colectiva n.º 502170700; número e
data da entrada: 3049/020606.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

12 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000086764

MOVIA � ACUMULADORES INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 995; identificação de pessoa colectiva n.º 502627670; número e
data da entrada: 3168/020607.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

12 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000086762

COLECTIVARQUITECTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 8453; identificação de pessoa colectiva n.º 504668820; número
e data da entrada: 3159/020607.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

12 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000086761

MALHEIRO & GUERREIRO � IMOBILIÁRIA
E CONSULTORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9863; identificação de pessoa colectiva n.º 505283921; número
e data da entrada: 3137/020606.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

12 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000086760

MENDES & BALTAZAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 37 555/670224; identificação de pessoa colectiva n.º 500792720;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 11/011129.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 1 000 000$ para 5000 euros, tendo o artigo 3.º ficado com a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e outros valores conforme a escrituração, e cor-
responde à soma das seguintes quotas: uma de 4000 euros, do sócio
José Francisco Lopes Pereira, e outra de 1000 euros, da sócia Maria
Laura Teixeira Ribeiro Pereira.

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

Está conforme o original.

6 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000086759

CASA DE VINHOS E COMIDAS
A POMBA DO CARMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 29 594; identificação de pessoa colectiva n.º 500498741; número
e data da entrada: 3325/020612.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

13 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000086758

LOURES

CIMPOMÓVEL � VEÍCULOS LIGEIROS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 10 045;
identificação de pessoa colectiva n.º 502930004; inscrição n.º 17; nú-
mero e data da apresentação: 6/20020528.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Inscrição n.º 17 � Apresentação n.º 6/20020528.
Facto: nomeação dos membros dos órgãos sociais.
Período: triénio de 2002-2004.
Conselho de administração:
João António Martins de Almeida, casado, residente na Rua de

José Dias Coelho, 36, 1.º, direito, Lisboa;
Jerónimo David Caetano Duarte, casado;
Miguel António Breda Marques, solteiro, maior.
Conselho fiscal:
Presidente: Rodrigo Jorge Moctezuma Seabra Pinto Leite, revisor

oficial de contas;
Vogal: Fernando Marques da Mata;
Vogal: Alberto Manuel Oliveira Pinto;
Suplente: António de Almeida, Bernardo & Muralha, Sociedade

de Revisores Oficiais de Contas, representada por António Bernardo.
Data da deliberação: 27 de Março de 2002.

Esta certidão está conforme o original.

7 de Junho de 2002. � O Primeiro-Ajudante, João Artur Salgueira
Vaz. 1000088328

CIMPOMÓVEL � VEÍCULOS PESADOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 10 046;
identificação de pessoa colectiva n.º 502929995; inscrição n.º 19; nú-
mero e data da apresentação: 5/20020528.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Inscrição n.º 19 � Apresentação n.º 5/20020528.
Facto: nomeação dos membros dos órgãos sociais.
Período: triénio de 2002-2004.
Conselho de administração:
Francisco Manuel Verdades Bento dos Santos;
Jerónimo David Caetano Duarte;
José Maria Acácio Reis.
Conselho fiscal:
Presidente: Rodrigo Jorge Moctezuma Seabra Pinto Leite;
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Vogal: Fernando Marques da Mata;
Vogal: Alberto Manuel Oliveira Pinto;
Suplente: António de Almeida, Bernardo & Muralha, Sociedade

de Revisores Oficiais de Contas, representada por António Bernardo.
Data da deliberação: 27 de Março de 2002.

Esta certidão está conforme o original.

7 de Junho de 2002. � O Primeiro-Ajudante, João Artur Salgueira
Vaz. 1000088326

PAULO SERREIRA & BATALHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 356;
identificação de pessoa colectiva n.º 505962128; inscrição n.º 1; nú-
mero e data da apresentação: 53/20020314.

Certifico que, por escritura de 25 de Fevereiro de 2002, exarada
a fl. 356-F do livro n.º 356-F do Cartório Notarial de Mafra, foi
efectuado o seguinte acto de registo:

1.º

A sociedade adopta a firma Paulo Serreira & Batalha, L.da, com
sede na Avenida de D. Nuno Álvares Pereira, 36, Apelação, fregue-
sia e concelho de Loures.

§ 1.º Por simples deliberação, a gerência poderá mudar a sede social
dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, bem como
criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais
de representação.

§ 2.º A sociedade poderá participar no capital social de outras
sociedades, com objecto e natureza diferentes e em agrupamentos
complementares de empresas.

2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de comércio de materi-
ais de construção, aterros, desaterros e terraplenagem.

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros, e cor-
responde à soma de duas quotas iguais, cada uma do valor nominal
de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Paulo Ale-
xandre Batalha Serreira e Maria Fernanda da Silva Batalha Serreira.

4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambos os sócios, que
desde já ficam nomeados gerentes.

§ único. Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um
gerente.

5.º

Os sócios ficam autorizados a fazer prestações suplementares de
capital até ao montante de 50 000 euros.

6.º

As assembleias gerais, quando a lei não exigir outras formalidades
ou prazos, serão convocadas por meio de carta registada, dirigida
aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

§ único. Os sócios podem ser representados nas assembleias gerais
por estranhos à sociedade.

Esta certidão está conforme o original.

10 de Junho de 2002. � A Ajudante, Eugénia Maria da Silva
Miguéis de Andrade Cardoso Gonçalves. 1000088254

VIRGÍLIO LEITÃO & FILHOS IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14 883;
identificação de pessoa colectiva n.º 974533599; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 124/20011220.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Inscrição n.º 2 � Apresentação n.º 124/20011220.
Facto: alteração parcial do contrato.
Artigos alterados: 2.º e 3.º

Objecto: construção civil, exportação de todo o tipo de materiais
de construção, exportação de materiais náuticos e importação dos
seus derivados. O comércio geral de todos os produtos nacionais e
internacionais, representação de marcas dos produtos nacionais e
internacionais relacionados com as referidas áreas.

Capital: reforçado com 602 410$, em dinheiro, subscrito por to-
dos os sócios na proporção das respectivas quotas, pelo que passa
para 1 002 410$, redenominado em 5000 euros.

Sócios e quotas: Virgílio Afonso Leitão, com 4375 euros; Ifter
Andreza Afonso Leitão, com 312,50 euros, e Glória Eugénia Mota
Leitão, com 312,50 euros.

Esta certidão está conforme o original.

14 de Abril de 2002. � A Ajudante, Eugénia Maria da Silva
Miguéis de Andrade Cardoso Gonçalves. 1000088253

PAULA SANDRA & BRUNO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14 388;
identificação de pessoa colectiva n.º 504173804; inscrição n.º 2; nú-
mero e data da apresentação: 50/20020314.

Certifico que, por escritura de 28 de Dezembro de 2001, exarada
a fl. 57 do livro n.º 175-D do Cartório Notarial de Sobral de Monte
Agraço, foi efectuado o seguinte acto de registo:

Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 28 de Dezembro de 2001.

Esta certidão está conforme o original.

8 de Junho de 2002. � A Ajudante, Eugénia Maria da Silva
Miguéis de Andrade Cardoso Gonçalves. 1000088252

BAPTISTA & CAETANO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 5139; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500840989; inscrição n.º 4; número
e data da apresentação: 48/20020314.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Inscrição n.º 4 � Apresentação n.º 48/20020314.
Facto: alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 2.º
Capital: reforçado com 2410$, em dinheiro, subscrito por ambos

os sócios em partes iguais, pelo que passa para 1 002 410$, redeno-
minado em 5000 euros.

Sócios e quotas: Jacinto Agostinho Rosado Cardoso, com 2500 eu-
ros, e Maria da Conceição Soares Marques Rocha Cardoso, com
2500 euros.

Esta certidão está conforme o original.

8 de Junho de 2002. � A Ajudante, Eugénia Maria da Silva
Miguéis de Andrade Cardoso Gonçalves. 1000088251

IMOJOAPA � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 355;
identificação de pessoa colectiva n.º 505701766; inscrição n.º 1; nú-
mero e data da apresentação: 30/20020314.

Certifico que, por escritura de 12 de Outubro de 2001, exarada de
fl. 92 a fl. 94 do livro n.º 410-I do 12.º Cartório Notarial de Lisboa,
foi constituída a sociedade em epígrafe, entre Jorge Oliveira Antó-
nio e Pascoal de Oliveira António, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma IMOJOAPA � Investimentos
Imobiliários, L.da, e tem a sua sede na Rua Principal, em Casais do
Forno, freguesia de Lousa, concelho de Loures.

2 � A gerência poderá deslocar livremente a sede social dentro
do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, e criar sucursais,
agências, delegações ou outras formas locais de representação, no
território nacional ou no estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto exclusivo o exercício da indústria de
construção civil, recuperação de imóveis, compra e venda de imó-
veis e revenda dos adquiridos para esse fim.
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3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas de 2500 euros cada,
pertencentes uma ao sócio Jorge Oliveira António e outra ao sócio
Pascoal de Oliveira António.

4.º

1 � Por deliberação da assembleia geral, podem ser exigidas aos
sócios prestações suplementares de capital até ao montante igual ao
valor nominal das respectivas quotas.

2 � Poderão ser feitos à sociedade suprimentos nas condições a
estabelecer em assembleia geral.

5.º

1 � A administração da sociedade será exercida por um ou mais
gerentes, que serão ou não remunerados, conforme for deliberado
pela assembleia geral que os eleger, ficando, desde já, nomeados ge-
rentes, ambos os sócios.

2 � Os gerentes não poderão obrigar a sociedade em actos estra-
nhos aos negócios sociais, designadamente, em fianças, avales, abo-
nações, letras de favor e outros semelhantes.

3 � A sociedade vincula-se pela assinatura de um gerente.

6.º

1 � Apenas é livre a cessão de quotas entre sócios, carecendo,
em todos os demais casos, do prévio consentimento da sociedade, a
qual, em primeiro lugar e os restantes sócios, em segundo, gozam
ainda do direito de preferência.

2 � O sócio que pretenda transmitir a sua quota deverá comuni-
car essa sua intenção aos gerentes da sociedade, os quais deverão
convocar a assembleia geral para reunir dentro do mês seguinte; se,
nesta, a sociedade deliberar não exercer o seu direito de preferência,
cada sócio poderá, nos oito dias subsequentes, comunicar ao sócio
cedente a sua intenção de preferir; caso mais de um sócio faça esta
declaração, a quota deverá ser dividida entre os preferentes, na pro-
porção das suas quotas.

3 � A comunicação aos gerentes da sociedade nos termos do
número anterior valerá como pedido do consentimento para a ces-
são, aplicando-se o regime legal para esta previsto, designadamente
quanto aos requisitos necessários e à falta de resposta da sociedade.

7.º

1 � A sociedade poderá deliberar amortizar quotas, nos seguintes
casos:

a) Por acordo entre a sociedade e o titular da quota;
b) Se algum sócio ceder a respectiva quota com infracção ao dis-

posto no artigo 6.º;
c) Quando qualquer quota for arrestada, arrolada, penhorada ou,

em geral, apreendida judicial ou administrativamente;
d) Quando algum sócio praticar actos que perturbem gravemente

a vida social, designadamente quando, sem consentimento da socie-
dade, exercer actividade concorrente com a dela.

2 � A contrapartida da amortização será igual ao respectivo valor
nominal ou ao valor de liquidação da quota determinado nos termos
do artigo 105.º, n.º 2, do Código das Sociedades Comerciais, se este
for inferior àquele, salvo no caso das alíneas c) e d) do número
antecedente, em que será sempre este último.

3 � O pagamento da contrapartida da amortização será efectua-
do em duas prestações iguais, vencendo-se a primeira seis meses após
a sua fixação definitiva e a segunda um ano depois.

4 � A quota amortizada poderá figurar no balanço da sociedade
como tal e, posteriormente, por deliberação dos sócios, poderão em
sua substituição, ser criadas uma ou várias quotas, destinadas a ser
alienadas a um, ou a alguns sócios ou a terceiros.

8.º

Os sócios, depois de deduzida a percentagem obrigatória para cons-
tituição ou reintegração do fundo de reserva legal, poderão deliberar
afectar à constituição ou reforço de reservas, livres ou especiais, uma
parte superior a metade dos lucros restantes.

9.º

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

10.º

Por deliberação dos sócios poderão ser derrogados preceitos dis-
positivos do Código das Sociedades Comerciais.

Esta certidão está conforme o original.

11 de Junho de 2002. � A Escriturária Superior, Fernanda Ma-
ria de Oliveira Rosa Varela. 1000088249

ENGINORMA � ENGENHARIA, INOVAÇÃO
E QUALIDADE NA CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 901;
identificação de pessoa colectiva n.º 504432915; inscrição n.º 3; nú-
mero e data da apresentação: 9/20020314.

Certifico que, por escritura de 26 de Fevereiro de 2002, exarada
de fl. 69 a fl. 70 do livro n.º 536-L do 5.º Cartório Notarial de Lis-
boa, foi alterado o artigo 3.º do contrato social, que passa a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros
valores constantes da escrituração social, é de 5000 euros, e corres-
ponde à soma de duas quotas: uma do valor de 3750 euros, perten-
cente ao sócio José Manuel Varela de Sousa Chaparro, e uma do valor
de 1250 euros, pertencente à sócia Maria de Fátima da Fonseca dos
Santos.

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

Esta certidão está conforme o original.

7 de Junho de 2002. � A Escriturária Superior, Fernanda Maria
de Oliveira Rosa Varela. 1000088248

Q. C. A. � COSMÉTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 13 186;
identificação de pessoa colectiva n.º 503732664; inscrição n.º 10; nú-
mero e data da apresentação: 4/20020314.

Certifico que, por escritura de 9 de Outubro de 2001, exarada de
fl. 45 a fl. 46 v.º do livro n.º 150-B do Cartório Notarial de Tavira,
foi alterado o artigo 4.º do contrato social, que passa a ter a seguin-
te redacção:

4.º

O capital social é de 10 000 000$, integralmente subscrito e reali-
zado em dinheiro, e corresponde à soma de três quotas: uma do valor
nominal de 7 000 000$, pertencente ao sócio Vasco Machado Mon-
teiro, e duas iguais, cada do valor nominal de 1 500 000$, perten-
centes uma à sócia Maria José do Rosário da Costa da Cunha Serrão
e outra ao sócio Jorge Manuel Pereira.

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

Esta certidão está conforme o original.

7 de Junho de 2002. � A Escriturária Superior, Fernanda Maria
de Oliveira Rosa Varela. 1000088246

LABELEC � ESTUDOS, DESENVOLVIMENTO
E ACTIVIDADES LABORATORIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 11 533;
identificação de pessoa colectiva n.º 503326755; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 10 e inscrição n.º 12; números e data das apresentações:
26-27/20020313.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 10 � Apresentação n.º 26/

20020313.
Facto: cessação de funções do presidente do conselho de adminis-

tração Jorge Fernando Alves Ferreira Guimarães.
Causa: renúncia.
Data: 28 de Junho de 2001.
Inscrição n.º 12 � Apresentação n.º 27/20020302.
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Facto: nomeação de vogal do conselho de administração.
Vogal: Maria Teresa Nunes Padilha de Castro Correia de Barros,

casada, residente na Rua de Birre, 860, Cascais.
Assume as funções de presidente do conselho de administração o

administrador Augusto Manuel Valente Vaz.
Data da deliberação: 28 de Junho de 2001.

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

Esta certidão está conforme o original.

6 de Junho de 2002. � O Primeiro-Ajudante, João Artur Salgueira
Vaz. 1000088244

MODYPANOS � COMÉRCIO DE PANOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 954;
identificação de pessoa colectiva n.º 505120089; inscrição n.º 2; nú-
mero e data da apresentação: 24/20020313.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: dissolução.
Prazo para a liquidação: seis meses a partir de 20 de Fevereiro de

2002.

Esta certidão está conforme o original.

6 de Junho de 2002. � O Primeiro-Ajudante, João Artur Salgueira
Vaz. 1000088243

PIZZA-REST � COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO
ALIMENTAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 353;
identificação de pessoa colectiva n.º 505829479; inscrição n.º 1; nú-
mero e data da apresentação: 22/20020313.

Certifico que, por escritura de 8 de Janeiro de 2002, exarada de
fl. 122 a fl. 124 do livro n.º 27-C do Cartório Notarial de Alverca
do Ribatejo, foi constituída a sociedade em epígrafe, entre Maria
João Costa Tavares Pereira, Eduardo Ferreira Rolo e Eduardo Artur
António Rolo, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma PIZZA-REST � Comércio e
Distribuição Alimentar, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Bairro Lopes, 7, Via Rara,
freguesia de Santa Iria de Azoia, concelho de Loures.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo ainda ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio e distribuição de
produtos alimentares.

3.º

O capital social, integralmente realizado em numerário, é de
24 939 euros e 90 cêntimos, encontra-se integralmente realizado em
dinheiro, e corresponde à soma de três quotas, cada uma do valor
nominal de 8313 euros e 30 cêntimos, pertencentes uma a cada um
dos sócios Eduardo Artur António Rolo, Eduardo Ferreira Rolo e
Maria João Costa Tavares Pereira.

4.º

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

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Maria João Costa
Tavares Pereira e Eduardo Artur António Rolo.

5.º

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

6.º

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

7.º

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

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

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

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

gitimários;
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, prestado por deliberação tomada por maio-
ria, em assembleia geral.

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

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

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

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.

Esta certidão está conforme o original.

6 de Junho de 2002. � A Escriturária Superior, Fernanda Maria
de Oliveira Rosa Varela. 1000088240

CLÍNICA DE ESTÉTICA RACLÓ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 10 871;
identificação de pessoa colectiva n.º 503136794; inscrição n.º 5; nú-
mero e data da apresentação: 21/20020313.

Certifico que, por escritura de 8 de Fevereiro de 2002, exarada de
fl. 100 a fl. 101 do livro n.º 246-F do 2.º Cartório Notarial de Vila
Franca de Xira, foram alterados os artigos 1.º e 2.º do contrato so-
cial, que passam a ter a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma Clínica de Estética Racló, L.da, e tem
a sua sede social na Rua da República, 34, 1.º, freguesia e concelho
de Loures.

§ 1.º (Mantém-se.)
§ 2.º (Mantém-se.)

2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de estética,
cabeleireiro, manicure e pedicure, comércio de produtos de cosméti-
ca, mesoterapia e fisioterapia.

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

Esta certidão está conforme o original.

6 de Junho de 2002. � A Escriturária Superior, Fernanda Maria
de Oliveira Rosa Varela. 1000088238
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JOMAQUELGESTE � GABINETE TÉCNICO,
CONTABILÍSTICO E FISCAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 352;
identificação de pessoa colectiva n.º 504332350; inscrição n.º 1; nú-
mero e data da apresentação: 20/20020313.

Certifico que, por escritura de 8 de Fevereiro de 2002, exarada a
fl. 98 do livro n.º 246-F do 2.º Cartório Notarial de Vila Franca de
Xira, foi efectuado o seguinte acto de registo:

Constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma JOMAQUELGESTE � Gabinete
Técnico, Contabilístico e Fiscal, L.da, e tem a sua sede na Rua da
República, 34, 1.º, na freguesia e concelho de Loures.

§ 1.º Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou concelhos limítrofes, e
criadas ou encerradas filiais, sucursais, estabelecimentos ou outras
formas locais de representação, em qualquer ponto do País.

§ 2.º A sociedade poderá, sob qualquer forma legal, associar-se com
outras pessoas para formar sociedades, agrupamentos complemen-
tares, consórcios e associações em participação, além de poder ad-
quirir e alienar participações em sociedades com o mesmo ou dife-
rente objecto.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a gestão e apoio a empresas, consul-
tadoria contabilística e fiscal, execução de contabilidade geral e ana-
lítica, estudos económicos, projectos e investimentos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, dividido em cinco quotas: uma do valor nominal de
3000 euros e quatro quotas de igual valor, isto é, de 500 euros cada,
pertencendo a primeira quota à sócia Maria do Carmo Cabral Rodri-
gues Mira, e cada uma das quatro restantes quotas pertencentes a
cada um dos outros sócios João Valentim Rodrigues Mira, Pedro
Miguel Cabral Teles, Teresa Margarida Cabral Teles e Raquel João
Cabral Rodrigues Mira.

§ único. A sociedade, por deliberação unânime da assembleia ge-
ral, poderá exigir aos sócios prestações suplementares de capital, até
ao triplo do capital social e, os sócios poderão fazer suprimentos à
sociedade, que vencerão juros ou não, conforme for deliberado em
assembleia geral.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, compete à sócia Maria do Carmo
Cabral Rodrigues Mira, desde já nomeada gerente, sendo suficiente a
assinatura desta para obrigar validamente a sociedade em todos os
seus actos e contratos, ficando, no entanto, vedado à mesma obri-
gar a sociedade em fianças, abonações, empréstimos, letras de fa-
vor, ou por qualquer outro modo que seja estranho aos interesses da
sociedade.

ARTIGO 5.º

A cessão, total ou parcial de quotas a estranhos depende do con-
sentimento da sociedade, tendo esta em primeiro lugar, e os sócios
não cedentes em segundo, direito de preferência na aquisição da quota
que se deseja alienar.

§ 1.º No caso de morte de qualquer dos sócios, a sua quota não se
transmite aos sucessores do falecido, devendo a sociedade fazer ad-
quiri-la por sócio, preferencialmente, ou por terceiro, nos 90 dias
imediatos ao conhecimento da morte do sócio, sob pena de esta se
considerar transmitida aos seus sucessores.

§ 2.º A contrapartida da quota do sócio que vier a falecer é o
valor nominal da quota, renunciando-se desde já às regras de valori-
zação relativa à amortização da quota, tais como, o preço da quota
resultante do último balanço anual aprovado, ou acrescida dos direi-
tos patrimoniais a ela inerentes.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer dos sócios,
nos seguintes casos:

a) Por acordo com os sócios;
b) Se o sócio que a possuir vier a ser julgado falido ou insolvente,

ou se a quota de qualquer dos sócios for dada em penhor, penhorada

ou arrestada, sem que, nestes últimos dois casos, seja deduzida opo-
sição judicialmente julgada procedente pelo respectivo sócio;

c) Venda ou adjudicação judiciais;
d) Quando algum dos sócios prejudicar a sociedade no seu bom

nome ou no seu património;
e) Quando a quota seja cedida com violação da regra de consenti-

mento estabelecida no artigo 5.º
2 � Salvo disposição em contrário, a contrapartida da amortiza-

ção, é:
a) No caso da alínea a), o valor acordado pelas partes;
b) Nos casos da alínea b), o valor resultante da aplicação do re-

gime do artigo 235.º, n.º 1, alínea a), do Código das Sociedades Co-
merciais; e

c) Nos casos das alíneas c), d) e e), o valor nominal da quota.
3 � A amortização considera-se realizada desde a data da assem-

bleia geral que a deliberar, podendo, em qualquer dos casos, o paga-
mento do valor em causa ser efectuado a pronto ou em prestações,
conforme a assembleia geral decidir.

4 � A sociedade terá ainda o direito de, em vez de amortizar a
quota abrangida pelo disposto no n.º 1 deste artigo, adquiri-la ou fazê-
-la adquirir por sócio terceiro, podendo no primeiro caso, a quota
figurar no balanço como amortizada e, posteriormente, também por
deliberação da assembleia geral, em vez dela serem criadas uma ou
várias quotas destinadas a serem alienadas a um ou algum dos sócios
ou terceiros.

ARTIGO 7.º

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, nos termos e
condições que forem fixadas em assembleia geral.

ARTIGO 8.º

Todos os sócios ficam obrigados a não exercer dentro do conce-
lho da sede social actividade concorrente com o objecto social da
sociedade.

§ único. A sociedade autoriza, desde já, o levantamento e movi-
mentação do capital social depositado, de forma a fazer face às
despesas iniciais desta, nomeadamente, as inerentes à sua constitui-
ção e registos.

Esta certidão está conforme o original.

6 de Junho de 2002. � O Primeiro-Ajudante, João Artur Salgueira
Vaz. 1000088235

PIRIPIRI � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 5777; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501698949; inscrição n.º 8; número
e data da apresentação: 19/20020313.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Inscrição n.º 8 � Apresentação n.º 19/20020313.
Facto: alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Capital: reforçado com 602 410$, em dinheiro, subscrito pelos

sócios na proporção das respectivas quotas, pelo que passa para
1 002 410$, redenominado em 5000 euros.

Sócios e quotas: Santos Gulabsinh, com 3750 euros, e Jyotibala
Santos, com 1250 euros.

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

Esta certidão está conforme o original.

5 de Junho de 2002. � O Primeiro-Ajudante, João Artur Salgueira
Vaz. 1000088233

AUTOCLASSE � SOCIEDADE DE REPARAÇÃO
E COMÉRCIO PEÇAS AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 033;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 40/20011214.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Capital: reforçado com 402 410$, em dinheiro, subscrito por

ambos os sócios em partes iguais, pelo que passa para 1 002 410$,
redenominado em 5000 euros.
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Sócios e quotas: António Manuel dos Santos Lopes, com
1666,67 euros 833,33 euros; José Carlos Marques da Silva, com
1666,67 euros e 833,33 euros.

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

Esta certidão está conforme o original.

5 de Junho de 2002. � O Primeiro-Ajudante, João Artur Salgueira
Vaz. 1000088230

SOCIEDADE DE DECORAÇÕES HENRIQUES
& RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 350;
identificação de pessoa colectiva n.º 500257337; inscrição n.º 8; nú-
mero e data da apresentação: 6/20020313.

Certifico que, por escritura de 21 de Novembro de 2001, exarada
de fl. 21 a fl. 22 v.º do livro n.º 220-I do 16.º Cartório Notarial de
Lisboa, foi aumentado o capital social de 20 000 000$ para
60 144 600$, redenominado em 300 000 euros, e foram alterados
os artigos 1.º e 3.º do contrato, que passam a ter a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Sociedade de Decorações
Henriques & Rodrigues, L.da, e tem a sua sede social na Avenida de
Severiano Falcão, 13, 13-A e 13-B, freguesia do Prior Velho, con-
celho de Loures.

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de
300 000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 150 000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios
Júlio dos Santos Henriques e Tarcília Pires Mendes dos Santos Hen-
riques.

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

Esta certidão está conforme o original.

6 de Junho de 2002. � A Escriturária Superior, Fernanda Maria
de Oliveira Rosa Varela. 1000088227

J. SERRA & SIMÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 12 634;
identificação de pessoa colectiva n.º 503580996; inscrição n.º 4; nú-
mero e data da apresentação: 2/20020313.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Capital: reforçado com 602 410$, em dinheiro, subscrito pelos

sócios na proporção das respectivas quotas, pelo que passa para
1 002 410$, redenominado em 5000 euros.

Sócios e quotas: Joaquim Rodrigues Serra e José Carlos da Concei-
ção Simões, com 2500 euros cada um.

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

Esta certidão está conforme o original.

5 de Junho de 2002. � O Primeiro-Ajudante, João Artur Salgueira
Vaz. 1000088226

LOPES & PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 8667; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502572124; inscrição n.º 7; número
e data da apresentação: 8/20020312.

Certifico que foi aumentado o capital social de 400 000$ para
1 002 410$, redenominado em 5000 euros, e alterado o artigo 3.º
do contrato, que passa a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social é de 5000 euros, composto de duas quotas iguais
com o valor nominal de 2500 euros cada uma, pertencentes uma a
cada um dos sócios.

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

Esta certidão está conforme o original.

4 de Junho de 2002. � A Escriturária Superior, Fernanda Maria
de Oliveira Rosa Varela. 1000088223

REFEIÇÕES RAIMUNDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 12 469;
identificação de pessoa colectiva n.º 973309504 (provisório); inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 23/20020311.

Certifico que foi aumentado o capital social de 400 000$ para
1 002 410$, redenominado em 5000 euros, e alterado o artigo 4.º
do contrato, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

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

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

Esta certidão está conforme o original.

4 de Junho de 2002. � A Escriturária Superior, Fernanda Maria
de Oliveira Rosa Varela. 1000088221

UNIVEQUIP � COMÉRCIO INTERNACIONAL
DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 346;
identificação de pessoa colectiva n.º 504453831; inscrição n.º 3, aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 8; números e data das
apresentações: 9 a 15/20020311.

Certifico que, por escritura de 19 de Setembro de 2001, exarada
de fl. 23 a fl. 24 v.º do livro n.º 387-L do 20.º Cartório Notarial de
Lisboa, foram efectuados os seguintes actos de registo:

1 � Alterado o artigo 1.º, n.º 2, do contrato, que passa a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � ................................................................................................
2 � A sociedade tem a sua sede na Rua dos Combatentes Nove de

Abril, armazém 12, freguesia de São João da Talha, concelho de
Loures.

3 � ............................................................................................

2 � Facto: cessação de funções de gerente.
Gerente: Filipe Nunes da Silva.
Causa: renúncia.
Data: 19 de Setembro de 2001.

Foi ainda efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: nomeação de gerente.
Gerente: Ana Maria Lopes das Neves da Cruz Ferreira.
Data da deliberação: 20 de Setembro de 2001.

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

Esta certidão está conforme o original.

3 de Junho de 2002. � A Escriturária Superior, Fernanda Maria
de Oliveira Rosa Varela. 1000088217

ALBUQUERQUE & BANDEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 5518; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501625348; inscrição n.º 3; número
e data da apresentação: 20/20011204.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: alteração parcial do contrato e redenominação.
Artigo alterado: 3.º
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Capital: reforçado com 602 410$, em dinheiro, subscrito com
527 109$, pela sócia Maria da Assunção Ruivo de Albuquerque, e
com 75 301$, pela sócia Dulce Maria Albuquerque Ribeiro Pereira,
divorciada, pelo que passa para 1 002 410$, redenominado em
5000 euros.

Sócios e quotas: Maria da Assunção Ruivo Albuquerque, com
4375 euros, e Dulce Maria Albuquerque Ribeiro Pereira, com 625 eu-
ros.

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

Esta certidão está conforme o original.

31 de Maio de 2002. � O Primeiro-Ajudante, João Artur
Salgueira Vaz. 1000088199

TECIDOS E MODAS DE BALBINA & ISABEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 4295; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501153446; inscrição n.º 4, averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7; números e datas das
apresentações: 21/20011204 e 4-5/2002031.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Capital: reforçado com 602 410$, em dinheiro, subscrito pelos

sócios na proporção das respectivas quotas, pelo que passa para
1 002 410$, redenominado em 5000 euros.

Sócios e quotas: Balbina Madalena Matias Lagoa e Vítor Manuel
Teixeira da Silva Lagoa, com 2500 euros cada um.

Mais certifico que, por escritura de 13 de Dezembro de 1991,
exarada a fl. 16 do livro n.º 94-A do Cartório Notarial de Mosca-
vide, foram efectuados os seguintes actos de registo:

1 � Facto: Cessação de funções de gerente.
Gerente: Maria Isabel Ferreira Margarido.
Causa: renúncia.
Data: 13 de Dezembro de 1991.
2 � Alterados os artigos 3.º e 4.º do contrato social, que passam

a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, já integralmente realizado, é de 400 000$, e
corresponde à soma de duas quotas iguais do valor nominal de
200 000$, pertencendo uma a cada sócio.

4.º

A gerência social, dispensada de caução, será exercida por ambos
os sócios, que, desde já, ficam nomeados gerentes, obrigando-se a
sociedade em todos os seus actos e contratos com a assinatura indi-
vidual de qualquer dos gerentes.

§ único. A gerência será remunerada ou não, conforme vier a ser
deliberado em assembleia geral, e podendo consistir em participação
nos lucros, se assim vier a ser definido.

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

Esta certidão está conforme o original.

29 de Maio de 2002. � O Primeiro-Ajudante, João Artur
Salgueira Vaz. 1000088196

SOCIEDADE DE LOTEAMENTOS E URBANIZAÇÃO
A MODELAR DE SACAVÉM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 1497; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500259860.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos aos exercícios de 2000 e de 2001.

14 de Junho de 2002. � A Escriturária Superior, Fernanda Ma-
ria de Oliveira Rosa Varela. 1000088193

SÉRGIO LEAL HENRIQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 783;
identificação de pessoa colectiva n.º 500890200.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2000.

12 de Junho de 2002. � O Primeiro-Ajudante, João Artur
Salgueira Vaz. 1000088189

ESMÉNIO & SOUSA � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 12 551;
identificação de pessoa colectiva n.º 503553905; inscrição n.º 3; nú-
mero e data da apresentação: 38/20020328.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Inscrição n.º 3 � Apresentação n.º 38/20020328.
Facto: alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 4.º
Capital: reforçado com 2410$, em dinheiro, subscrito pelos só-

cios na proporção das respectivas quotas, pelo que passa para
1 002 410$, redenominado em 5000 euros.

Sócios e quotas: António da Silva Esménio, com 4750 euros, e
Manuel de Sousa da Conceição, com 250 euros.

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

Esta certidão está conforme o original.

7 de Junho de 2002. � O Primeiro-Ajudante, João Artur Salgueira
Vaz. 1000088186

CIMPOMÓVEL � IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 10 107;
identificação de pessoa colectiva n.º 502942290; inscrição n.º 15; nú-
mero e data da apresentação: 7/20020528.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Inscrição n.º 15 � Apresentação n.º 7/20020528.
Facto: nomeação dos membros dos órgãos sociais.
Período: triénio de 2002-2004.
Conselho de administração:
Miguel António Breda Marques;
Jerónimo David Caetano Duarte;
Manuel da Silva Patrício.
Conselho fiscal:
Presidente: Rodrigo Jorge de Moctezuma Seabra Pinto Leite;
Vogal: Alfredo Martins Gonçalves;
Vogal: Alberto Manuel Oliveira Pinto;
Suplente: António de Almeida, Bernardo & Muralha, Sociedade

de Revisores Oficiais de Contas, representada por António Bernardo.
Data da deliberação: 27 de Março de 2002.

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

Esta certidão está conforme o original.

7 de Junho de 2002. � O Primeiro-Ajudante, João Artur Salgueira
Vaz. 1000088183

MAR E SOLO � MINIMERCADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 349;
identificação de pessoa colectiva n.º 506114082; inscrição n.º 1; nú-
mero e data da apresentação: 12/20020502.

Certifico que, por escritura de 19 de Abril de 2002, exarada de
fl. 129 a fl. 130 v.º do livro n.º 282 do Cartório Notarial do Centro
de Formalidades das Empresas de Lisboa, foi constituída a sociedade
em epígrafe, entre Joaquim Simões dos Santos e Fernanda Maria
Arnauth Leitão dos Santos, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Mar e Solo � Minimercado, L.da
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2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de António Galvão
de Andrade, 39-A, loja 3, lugar e freguesia de Santo António dos
Cavaleiros, concelho de Loures.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo a mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação, no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em minimercado.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas iguais do
valor nominal de 2500 euros cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Fica desde já nomeada gerente a sócia Fernanda Maria
Arnauth Leitão dos Santos.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Esta certidão está conforme o original.

5 de Junho de 2002. � A Escriturária Superior, Fernanda Maria
de Oliveira Rosa Varela. 1000088500

FAZJUNTAS � FABRICAÇÃO DE JUNTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 354;
identificação de pessoa colectiva n.º P 506155730; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 1/20020513.

Certifico que, por escritura de 10 de Maio de 2002, exarada de
fl. 135 a fl. 137 do livro n.º 74 do Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Lisboa II, foi constituída a sociedade
em epígrafe, entre João Alberto da Cruz Gonçalves, Maria de Lurdes
Ferreira Nunes Pereira de Jesus e Paula Alexandra Fernandes Coe-
lho, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma FAZJUNTAS � Fabricação de
Juntas, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Travessa de Afonso Duarte,
5, freguesia de Bobadela, concelho de Loures.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo ainda ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na fabricação e comércio de jun-
tas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5100 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro, e corresponde à soma de três quotas iguais do
valor nominal de 1700 euros cada uma e uma de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 5100 euros.

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios João Alberto da
Cruz Gonçalves e Maria de Lurdes Ferreira Nunes Pereira de Jesus.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

gitimários;
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, prestado por deliberação tomada por maio-
ria, em assembleia geral.

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Esta certidão está conforme o original.

7 de Junho de 2002. � A Ajudante, Isabel Maria Vicente Paula.
1000088497

KYRBYLIM � COMÉRCIO ROBOT LIMPEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 361;
identificação de pessoa colectiva n.º 505994038; inscrição n.º 1; nú-
mero e data da apresentação: 38/20020315.

Certifico que, por escritura de 4 de Março de 2002, exarada a
fl. 70 do livro n.º 68 do Centro de Formalidades das Empresas de Lis-
boa II, foi efectuado o seguinte acto de registo:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma KYRBYLIM � Comércio Robot
Limpeza, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Professor Henrique de
Barros, lote 6, 1.º, freguesia do Prior Velho, concelho de Loures.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
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dendo ainda ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de comércio a reta-
lho de máquinas e robot de limpeza.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas iguais do
valor nominal de 2500 euros cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em as-
sembleia geral.

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

14 de Junho de 2002. � A Ajudante, Eugénia Maria da Silva
Miguéis de Andrade Cardoso Gonçalves. 1000088494

DANGI & FILHO, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 018;
identificação de pessoa colectiva n.º 505759322; inscrição n.º 2; nú-
mero e data da apresentação: 37/20020315.

Certifico que, por escritura de 6 de Março de 2002, exarada a
fl. 46 do livro n.º 276 do Centro de Formalidades das Empresas de
Lisboa, foi efectuado o seguinte acto de registo:

Foram alterados os artigos 1.º, n.º 1, 2.º e 4.º, n.º 2.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Dangi & Filho, Construções, L.da

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em empreitadas de construção civil
e obras públicas.

ARTIGO 4.º

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

Está conforme o original.

11 de Junho de 2002. � A Ajudante, Eugénia Maria da Silva
Miguéis de Andrade Cardoso Gonçalves. 1000088491

MEMORIOFONE II � TELECOMUNICAÇÕES
DE PORTUGAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 360;
identificação de pessoa colectiva n.º 504148435; inscrição n.º 5; nú-
mero e data da apresentação: 36/20020315.

Certifico que, por escritura de 9 de Julho de 2001, exarada a
fl. 93 do livro n.º 38 do Centro de Formalidades das Empresas de Lis-
boa II, foi efectuado o seguinte acto de registo:

Inscrição n.º 5 � Apresentação n.º 36/20020315.
Facto: alteração parcial do contrato.

Artigos alterados: n.os 1 e 2 do artigo 1.º, corpo e § 1.º do ar-
tigo 3.º e o artigo 4.º

Sede: Rua do Maestro Lopes Graça, lote 12, loja B, freguesia do
Prior Velho.

Capital: reforçado com 9 024 100$, em dinheiro, subscrito por
ambos os sócios, sendo com 4 162 050$, por Pedro Rocha, e com
4 862 050$, por Sandra Rocha, pelo que passa para 10 024 100$,
redenominado em 50 000 euros.

Sócios e quotas: Pedro Miguel Vieira Guiomar da Rocha, com
25 000 euros, e Sandra Cristina Vieira Guiomar da Rocha, com
25 000 euros.

Gerência: compete aos gerentes, sócios ou não.
Gerentes nomeados: Pedro Miguel Vieira Guiomar da Rocha e

Sandra Cristina Vieira Guiomar da Rocha.
Forma de obrigar: com a intervenção de um gerente.

Está conforme o original.

11 de Junho de 2002. � A Ajudante, Eugénia Maria da Silva
Miguéis de Andrade Cardoso Gonçalves. 1000088487

JOÃO REI PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 348;
identificação de pessoa colectiva n.º 505872390; inscrição n.º 1; nú-
mero e data da apresentação: 13/20020312.

Certifico que, por escritura de 23 de Janeiro de 2002, exarada de
fl. 50 a fl. 51 v.º do livro n.º 140 do Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Setúbal, foi constituída a sociedade
em epígrafe, entre João Manuel de Oliveira Rei Pereira e Ana Filipe
Reis Nascimento da Conceição Chora, que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de João Rei Pereira, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Urbanização Real Forte, lote
4, 6.º, C, Sacavém, freguesia de Sacavém, concelho de Loures.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e se-
rem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio e representações de
mobiliário.

ARTIGO 3.º

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

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global igual ao capital social inicial.

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 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parci-
almente, em participação nos lucros da sociedade.

4 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, ou quando for in-
cluída em massa falida.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

Esta certidão está conforme o original.

5 de Junho de 2002. � A Escriturária Superior, Fernanda Maria
de Oliveira Rosa Varela. 1000088484

J. FIÃES � EMPREITADAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 347;
identificação de pessoa colectiva n.º 506054110; inscrição n.º 1; nú-
mero e data da apresentação: 12/20020312.

Certifico que, por escritura de 12 de Março de 2002, exarada de
fl. 23 a fl. 24 do livro n.º 277 do Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Lisboa, foi constituída a sociedade em
epígrafe por José Maria Fernandes Fiães, que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma J. Fiães � Empreitadas de Cons-
trução Civil, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Salvador Allende, lote
3, loja, em São João da Talha, freguesia de São João da Talha, con-
celho de Loures.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e se-
rem criadas e encerradas sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de cons-
trução civil, designadamente pintura, remodelações, isolamentos,
canalizações, instalações eléctricas e recuperação de fachadas.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro, e corresponde a uma quota de igual valor nominal
titulada pelo sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao sócio
único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aquele
decidir.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Esta certidão está conforme o original.

4 de Junho de 2002. � A Escriturária Superior, Fernanda Maria
de Oliveira Rosa Varela. 1000088480

AMBARCOFRA CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14 836;
identificação de pessoa colectiva n.º 504192116; inscrição n.º 2; nú-
mero e data da apresentação: 24/20020311.

Certifico que, por escritura de 11 de Fevereiro de 2002, exarada
de fl. 109 a fl. 110 do livro n.º 272 do Cartório Notarial do Centro
de Formalidades das Empresas de Lisboa, foi aumentado o capital

social de 400 000$, redenominado em 1995,19 euros, para
25 000 euros, e alterado o artigo 4.º do contrato, que passa a ter a
seguinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores constantes do activo social, é de 25 000 euros, e cor-
responde à soma de duas quotas iguais do valor nominal de 12 500 eu-
ros cada, tituladas uma por cada sócio.

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

Esta certidão está conforme o original.

4 de Junho de 2002. � A Escriturária Superior, Fernanda Maria
de Oliveira Rosa Varela. 1000088477

AUTO REPARADORA CARLA & MAFALDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 12 900;
identificação de pessoa colectiva n.º 973627760; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 1/20020315.

Certifico que, por acta n.º 7, de 30 de Dezembro de 2001, foi
aumentado o capital de 400 000$ para 1 002 410$, tendo sido alte-
rado o artigo 3.º do contrato social, que passa a ter a seguinte redac-
ção:

Facto: alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 3.
Capital: reforçado com 602 410$, em dinheiro, subscrito por

ambas as sócias em partes iguais, pelo que passa para 1 002 410$,
redenominado para 5000 euros.

Sócias e quotas: Mafalda Alexandra Pinho Simões Teles, com
2500 euros, e Carla Cristina Pinho Simões, com 2500 euros.

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

Esta certidão está conforme o original.

12 de Junho de 2002. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000088157

METALÚRGICA MALP, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 4005; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501226974; inscrição n.º 3; número
e data da apresentação: 3/20020315.

Certifico que, por acta n.º 23, de 10 de Dezembro de 2001, foi
aumentado o capital de 600 000$ para 1 002 410$, tendo sido alte-
rado o artigo 3.º do contrato social, que passa a ter a seguinte redac-
ção:

Facto: alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 3.
Capital: reforçado com 402 410$, por incorporação de resultados

transitados, subscrito por todos os sócios em partes iguais, pelo que
passa para 1 002 410$, redenominado para 5000 euros.

Sócios e quotas: Carlos Manuel da Costa Leite, António Augusto
Machado e João Tapadas Alexandre, com 1666,67 euros cada um.

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

Esta certidão está conforme o original.

11 de Junho de 2002. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000088159

EQUIPOACESSÓRIOS � COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS
PARA FLORISTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 358;
identificação de pessoa colectiva n.º 506015459; inscrição n.º 1; nú-
mero e data da apresentação: 5/20020315.

Certifico que, por escritura de 22 de Fevereiro de 2002, exarada
de fl. 129 a fl. 130 do livro n.º 308-J do 27.º Cartório Notarial de
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Lisboa, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de EQUIPOACESSÓRIOS �
Comércio de Acessórios para Floristas, L.da, e tem a sua sede na
Quinta da Mata, Sete Casas, freguesia e concelho de Loures.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como poderá instalar e
manter sucursais e outras formas de representação social, sem ne-
cessidade de consentimento da assembleia geral.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a comercialização de acessórios para
floristas e outros.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 25 000 euros, integralmente realizado em
dinheiro, e corresponde à soma de três quotas: duas de 10 000 euros,
pertencentes uma a cada um dos sócios José Luís Jorge Alves e Ana
Luísa Francisco da Silva, e uma de 5000 euros, pertencente à sócia
Ângela Maria da Costa Saraiva Quintão Caldeira.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementares até
ao montante do capital social.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá adquirir participações, como sócia de respon-
sabilidade limitada, em sociedades com objecto igual ou diferente do
seu, em sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos
complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

1 � A administração e a representação da sociedade, remunerada
ou não, conforme for deliberado, serão exercidas por quem os só-
cios designarem em assembleia geral.

2 � A sociedade fica obrigada com a intervenção, em conjunto,
de dois gerentes.

ARTIGO 7.º

É expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade em actos
e contratos a ela estranhos, tais como fianças, abonações, letras de
favor e outros semelhantes.

ARTIGO 8.º

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

envolvida em qualquer procedimento judicial;
c) Falência do titular;
d) Que seja cedida sem observância das preferências legais.

Esta certidão está conforme o original.

11 de Junho de 2002. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000088161

ARMAFIL � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 220;
identificação de pessoa colectiva n.º P 505386984; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 27/20020123.

Certifico que, por escritura de 13 de Novembro de 2001, exarada
de fl. 94 a fl. 96 v.º do livro n.º 53 do Cartório Notarial do Centro
de Formalidades das Empresas de Lisboa II, foi constituída a socie-
dade em epígrafe, entre Joaquim António de Oliveira Ferreira e
HENCORFIL � Construção Civil, L.da, que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ARMAFIL � Construção Ci-
vil, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de José Gomes Ferreira,
60-61, Bairro da Vista Alegre, freguesia de São João da Talha, con-
celho de Loures.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo ainda ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de construção civil,
obras públicas e particulares, empreitadas, direcção e fiscalização das
obras e empreitadas. Compra, venda e arrendamento de bens imobi-
liários e revenda dos adquiridos para esse fim e a realização, promo-
ção, comercialização e gestão de urbanizações, edifícios ou parte
deles.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 100 000 euros, encontra-se integral-
mente realizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas
iguais do valor nominal de 50 000 euros cada uma e uma de cada
sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 200 000 euros.

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

ARTIGO 4.º

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

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes, sendo sempre obrigatória a intervenção do gerente Joa-
quim António de Oliveira Ferreira.

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes o sócio Joaquim António
de Oliveira Ferreira e os não sócios Constâncio Henriques Correia,
Carlos Henriques Filipe (já identificados), e Manuel da Conceição
Correia Filipe, casado, residente na Praceta de Carlos Botelho, lote
41, 3.º, esquerdo, São João da Talha, Loures.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

gitimários;
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, prestado por deliberação tomada por maio-
ria, em assembleia geral.

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

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

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.
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ARTIGO 8.º

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

Esta certidão está conforme o original.

23 de Abril de 2002. � A Ajudante, Maria Manuela Saraiva.
1000075757

CANHOTO & MATIAS � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO
CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 6460; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501920161; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 1 e inscrição n.º 8; números e data das apresentações:
18 a 21/20020315.

Certifico que, por escritura de 20 de Fevereiro de 2002, exarada
de fl. 20 a fl. 22 v.º do livro n.º 288-J do 26.º Cartório Notarial de
Lisboa, foram efectuados os seguintes actos de registo:

1 � Facto: cessação de funções de gerência.
Gerente: António Dias Matias.
Causa: renúncia.
Data: 20 de Fevereiro de 2002.
2 � Alterados os artigos 1.º (corpo), 2.º e 3.º do contrato social,

que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade continua a adoptar a firma Canhoto & Matias �
Sociedade de Construção Civil e Obras Públicas, L.da, e tem a sua
sede na Rua B, 1, 1.º, Quinta do Paraíso, freguesia de Camarate,
concelho de Loures.

§ único. (Mantém-se.)
ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na actividade de construção civil e obras
públicas, promoção imobiliária, construção de edifícios, compra e
venda de bens imobiliários e revenda dos adquiridos para esse fim,
gestão imobiliária, construção e concepção de urbanizações e forne-
cimento de materiais.

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de
99 759 euros e 58 cêntimos, e corresponde à soma de três quotas:
uma do valor nominal de 39 903 euros e 84 cêntimos, pertencente
ao sócio Adelino Alves Canhoto, e duas do valor nominal de
29 927 euros e 87 cêntimos cada, pertencentes uma a cada um dos
sócios João Manuel Pires Alves Canhoto e Maria da Conceição Pi-
res da Silva Alves.

Gerentes nomeados: os sócios João Manuel Pires Alves Canhoto
e Maria da Conceição Pires da Silva Alves.

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

Esta certidão está conforme o original.

11 de Junho de 2002. � A Escriturária Superior, Fernanda Ma-
ria de Oliveira Rosa Varela. 1000088165

JOSÉ PINHEIRO & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 359;
identificação de pessoa colectiva n.º 505700093; inscrição n.º 1; nú-
mero e data da apresentação: 25/20020315.

Certifico que, por escritura de 26 de Outubro de 2001, exarada de
fl. 30 a fl. 31 do livro n.º 370-B do 1.º Cartório Notarial de Vila
Franca de Xira, foi constituída a sociedade em epígrafe, entre José
Gomes Pinheiro e Pedro Manuel Batista Pinheiro, que se rege pelo
seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma José Pinheiro & Filho, L.da, e tem a
sua sede na Rua dos Escravos, lote 168, no Bairro da Primavera, em
Santa Iria de Azoia, freguesia de Santa Iria de Azoia, concelho de
Loures.

§ único. A gerência poderá mudar a sede social para qualquer ou-
tro local dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.

2.º

A sociedade tem por objecto empreitadas de trabalhos de pedreiro.

3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em nu-
merário, representado por duas quotas: uma de 4000 euros, do sócio
José Gomes Pinheiro, e uma de 1000 euros, do sócio Pedro Manuel
Batista Pinheiro.

4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, será desempenhada pelos dois só-
cios, que desde já ficam nomeados gerentes.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos é
suficiente a assinatura de um gerente.

5.º

A cessão de quotas, no todo ou em parte, é livre entre os sócios,
mas a cessão a estranhos carece do consentimento da sociedade e
dos sócios não cedentes, tendo estes o direito de preferência em
primeiro lugar e, em segundo, a sociedade.

Esta certidão está conforme o original.

11 de Junho de 2002. � A Escriturária Superior, Fernanda Ma-
ria de Oliveira Rosa Varela. 1000088167

MONOPOR � APLICAÇÕES TÉCNICAS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 9016; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502661097; inscrição n.º 12; nú-
mero e data da apresentação: 35/20020315.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Inscrição n.º 12 � Apresentação n.º 35/20020315.
Facto: alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 4.º
Capital: reforçado com 15 060 250$, em dinheiro, subscrito por

ambos os sócios na proporção das respectivas quotas, pelo que passa
para 25 060 250$, redenominado em 125 000 euros.

Sócios e quotas: Fernando Mendes Delgado, com 100 000 euros,
e Maria de Lurdes Ribeiro da Cruz Delgado, com 25 000 euros.

Esta certidão está conforme o original.

10 de Junho de 2002. � A Ajudante, Eugénia Maria da Silva
Miguéis de Andrade Cardoso Gonçalves. 1000088169

JOMIDOS � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 2951; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500758263; averbamento n.º 2 à
inscrição n.º 9 e inscrição n.º 11; números e data das apresentações:
3-4/20020513.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
Averbamento n.º 2 à inscrição n.º 9 � Apresentação n.º 3/

20020513.
Facto: cessação de funções de administrador de Maria João Car-

doso Vieira Machado.
Causa: renúncia.
Data: 28 de Dezembro de 2001.
Inscrição n.º 11 � Apresentação n.º 4/20020513.
Facto: nomeação de administrador para completar o mandato em

curso até 2002.
Administrador: Pedro Miguel Cardoso Vieira Machado, casado, que

assume as funções de presidente do conselho de administração, assu-
mindo as funções de vogal o administrador José João Vieira Machado.

Data da deliberação: 28 de Março de 2002.

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

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

Esta certidão está conforme o original.

11 de Junho de 2002. � O Segundo-Ajudante, João Artur Salgueira
Vaz. 1000088171
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LOURINHÃ

A. L. SANTOS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 565/
100392; identificação de pessoa colectiva n.º 502717815; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 40/281201.

Certifico que foi aumentado para 5000 euros, após o reforço da
quantia de 522 410$, subscrita em dinheiro por:

a) António Laureano dos Santos, 261 205$;
b) Maria Teresa Faria dos Santos Neves, 87 068$;
c) Luís Laureano da Costa Santos, 87 068$,

e em consequência do referido aumento foi alterado parcialmente o
pacto quanto ao artigo 5.º, ficando assim o contrato com a seguinte
nova redacção:

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais bens e valores constantes da escrituração, é de 5000 euros e
corresponde à soma das seguintes quatro quotas: uma no valor de
2500 euros, pertencente ao sócio António Laureano dos Santos, duas
no montante de 833 euros e 33 cêntimos, pertencentes cada uma
aos sócios Maria Teresa Faria dos Santos Neves e Clarisse Maria
Faria dos Santos, e uma de 833 euros e 34 cêntimos, pertencente ao
sócio Luís Laureano da Costa Santos.

O texto do contrato, na sua redacção actualizada, ficou deposi-
tado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

12 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerqueira Reis. 1000088443

HORFIL � HORTAS FINAS DE PORTUGAL, S. A.
Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 340/

270487; identificação de pessoa colectiva n.º 501818227; inscrições
n.os 19 e 24; números e data das apresentações: 1 e 6/270502.

Certifico que o capital da sociedade em epígrafe foi aumentado
para 54 000 euros, após o reforço da quantia de 778,26 euros, subs-
crito em dinheiro em partes iguais por cada um dos sócios, António
Pedro Marques da Silva Henriques e Carlos Augusto Amaro Caxaria,
e transformação em sociedade anónima, que se rege pelos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma HORFIL � Hortas Finas de Portugal,
S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Quinta Maria Gil, lugar de
Seixal, freguesia e concelho da Lourinhã.

2 � O conselho de administração poderá, por simples delibera-
ção, mudar a sede dentro do mesmo concelho ou limítrofe, bem como
estabelecer ou extinguir quaisquer agências, delegações ou outras
formas de representação social, em território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade durará por tempo indeterminado, não inferior a
10 anos.

ARTIGO 4.º

A sociedade tem por objecto a produção e comercialização de
produtos hortícolas, prática da protecção e produção integradas,
agricultura biológica, aplicadas às culturas hortícolas, bem como a
comercialização dos respectivos produtos.

§ 1.º Adaptar em comum a produção de produtos hortícolas,
compatibilizando-as com as exigências do mercado, nomeadamente
em termos de qualidade e quantidade, promover a concentração da
oferta e a colocação no mercado dos produtos hortícolas dos seus
accionistas.

§ 2.º Reduzir os custos de produção e regularizar os preços na
produção.

§ 3.º Estabelecer e aplicar, através dos seus accionistas, regras
comuns de produção, comercialização e colocação no mercado, bem
como no conhecimento das respectivas produções.

§ 4.º Assegurar os meios técnicos e suporte administrativo neces-
sários à realização dos seus fins e ao controlo da aplicação pelos

accionistas das regras estabelecidas ou a estabelecer nos programas
comunitários ou outras a que a empresa se candidate.

§ 5.º Promover práticas de cultivo de produção e gestão de resí-
duos respeitadoras do ambiente, nomeadamente para proteger a qua-
lidade das águas, solo e paisagem, para preservar e fomentar a
biodiversidade, apoiando os accionistas com assistência técnica nes-
te domínio.

§ 6.º Outras actividades conexas com o objecto principal.

ARTIGO 5.º

1 � O capital social é de 54 000 euros, integralmente subscrito e
realizado em dinheiro.

2 � O capital social poderá ser aumentado, por proposta do con-
selho de administração, mediante deliberação da assembleia geral, que
fixará as condições do aumento.

3 � Poderá também ser aumentado se tal for necessário, para
permitir a entrada de novos accionistas que pretendam aderir à or-
ganização de produtores.

ARTIGO 6.º

O capital social é representado por 10 800 acções nominativas
de 5 euros cada uma, podendo haver títulos de 1, 10, 20, 50, 100,
500 e 1000 acções.

ARTIGO 7.º

1 � Nos aumentos de capital por novas entradas em dinheiro, os
accionistas terão direito de preferência, excepto nos casos em que
eles visem permitir a entrada de novos produtores que serão admi-
tidos como accionistas apenas os que revistam a qualidade de produ-
tores da categoria de produtos para os quais se requer o reconheci-
mento, desde que o solicitem e cuja exploração agrícola se localize
na zona geográfica de produção desta sociedade e desde que se com-
prometam a cumprir as obrigações estatutárias, bem como as do pro-
grama operacional, a menos que, por motivo de insuficiência dos
meios operativos disponíveis ou outros justificado, devam as novas
admissões ser adiadas até que as condições justificativas do indeferi-
mento do pedido de adesão sejam supridas, produzindo, em todo o
caso, efeitos a partir do início de uma campanha de comercializa-
ção.

2 � Nenhum dos sócios da organização de produtores pode deter
mais de 35 % do capital social, nem ao somatório das duas maiores
participações pode corresponder valor superior a 50 % do capital
social da sociedade.

ARTIGO 8.º

1 � Os accionistas terão direito de preferência na transmissão de
acções nominativas desde que sejam produtores de categoria de pro-
dutos abrangidos pelo reconhecimento.

2 � A sociedade poderá adquirir, ela própria, as acções ou parte
das que se pretendem transmitir ou fazê-las adquirir por terceiro,
desde que este seja produtor da categoria de produtos abrangidos pelo
reconhecimento.

3 � Tratando-se de transmissão a título gratuito, ou provando-
-se que houve simulação de preço, a aquisição far-se-á pelo valor
real das acções, determinado nos termos do n.º 2 do artigo 105.º do
Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 9.º

1 � A sociedade pode amortizar acções:
a) Dos accionistas que cessem por um período superior a dois anos

a actividade de produtores de produtos hortícolas;
b) Dos accionistas que violem durante dois anos consecutivos a

obrigatoriedade de colocação dos produtos através da sociedade, sem
prejuízo do disposto no artigo 29.º destes estatutos;

c) Dos accionistas que de algum modo ponham em causa o ob-
jecto ou os fins para que a sociedade foi criada ou violem os com-
promissos assumidos como condição de entrada na organização de
produtores;

d) Que tenham sido arroladas, arrestadas, penhoradas, incluídas
em massa falida ou ainda alvo de qualquer providência em processo
de recuperação.

2 � A sociedade deve obrigatoriamente amortizar acções na
medida estritamente necessária para que o capital social seja detido
exclusivamente por produtores de produtos hortícolas.

§ único. Sendo vários os accionistas sujeitos a esta amortização,
deve ela atingir a todos, de modo proporcional, tanto quanto for
possível.

3 � No caso de a amortização ser imposta, o conselho de admi-
nistração deve declará-la no prazo de 90 dias a contar do conheci-
mento dos factos que a determinaram e nos restantes casos de amor-



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 179 � 5 de Agosto de 2002 16 616-(51)

tização, a assembleia geral pode deliberá-la no prazo de um ano a
contar do mesmo conhecimento, levando-a, em qualquer dos casos,
ao conhecimento dos accionistas detentores das acções em causa,
caso eles não tenham, desde logo, tomado tal conhecimento.

4 � Excepto nos casos previstos na alínea d) do n.º 1, as acções
são amortizadas pelo seu valor nominal, acrescido da parte que lhes
couber na reserva legal e em outras reservas livres, porventura exis-
tentes, e o respectivo valor deve ser posto à disposição dos seus
titulares em quatro prestações trimestrais sucessivas, de idêntico valor,
com início no primeiro trimestre posterior à declaração ou à delibe-
ração de amortização.

§ único. Nos casos acima excepcionados, a contrapartida da amor-
tização é o valor de liquidação da acção determinado por um revisor
oficial de contas, nomeado pela sociedade, com referência ao mo-
mento da deliberação, e o respectivo valor poderá ser liquidado em
duas prestações, a efectuar dentro de seis meses e um ano, respecti-
vamente, após a fixação definitiva do valor de amortização.

ARTIGO 10.º

1 � São órgãos sociais a assembleia geral, o conselho de adminis-
tração e o conselho fiscal ou o fiscal único, conforme vier a ser
deliberado pela assembleia geral.

2 � Os membros dos órgãos sociais são eleitos pela assembleia
geral por períodos de três anos, podendo ser reeleitos.

3 � Podem ser eleitos membros suplentes.

ARTIGO 11.º

Para o primeiro mandato, os membros da mesa da assembleia geral,
do conselho de administração, o fiscal único e o suplente, são desig-
nados, desde já, com dispensa de caução, desempenhando as funções,
respectivamente:

Mesa da assembleia geral: presidente, Hélia Pereira dos Reis; se-
cretários: Luís Jorge Venâncio Costa e António Joaquim Baptista
Ferreira Querido.

Conselho de administração: presidente, António Pedro Marques
da Silva Henriques; vice-presidente, Carlos Augusto Amaro Caxaria;
vogal, Maria Teresa Gomes da Fonseca Inácio.

Fiscal único: Caiano Pereira, António e José Reimão � Socie-
dade de Revisores Oficiais de Contas, com sede na Rua de São Do-
mingos de Benfica, 33, rés-do-chão em Lisboa, pessoa colectiva
n.º 501501169, inscrito na Lista dos Revisores Oficiais de Contas
com o n.º 38, representada por António da Costa Martins Reimão,
revisor oficial de contas n.º 316; suplente, José Jorge da Costa Mar-
tins Reimão, revisor oficial de contas n.º 309.

ARTIGO 12.º

O exercício das funções de administrador será remunerado, sendo
as remunerações fixadas por comissão de remunerações, nomeada
pela assembleia geral.

ARTIGO 13.º

A assembleia geral é dirigida por uma mesa, constituída por pre-
sidente e dois secretários.

ARTIGO 14.º

Além dos poderes que lhes são conferidos pela lei e pelos estatu-
tos, compete ainda à assembleia geral:

1) Deliberar sobre a participação da organização de produtores
noutras organizações ou agrupamentos de produtores, suas uniões ou
outras formas superiores de organização, em consórcios, associações
e outras formas associativas, nacionais e estrangeiras, designadamente
em Agrupamentos Europeus de Interesse Económico;

2) Deliberar sobre a possibilidade de a sociedade vir a agir em
substituição dos seus accionistas/membros, no que se refere à gestão
dos fundos operacionais destes, conforme previsto na alínea b) do
n.º 2 do Decreto-Lei n.º 32/2002, de 19 de Fevereiro;

3) Fixar, anualmente, sob proposta do conselho de administra-
ção, as condições de subscrição de acções pelos produtores que dese-
jam tornar-se accionistas.

ARTIGO 15.º

1 � Para além dos casos fixados na lei, a assembleia geral reúne
quando convocada pelo seu presidente ou a requerimento do conse-
lho de administração, do conselho fiscal ou de accionistas detento-
res de acções que representem, pelo menos, 5 % do capital social.

2 � O requerimento será dirigido ao presidente da mesa da as-
sembleia geral e conterá a ordem de trabalhos e a justificação da
necessidade da reunião.

3 � As publicações podem ser substituídas por cartas registadas
dirigidas aos accionistas com, pelo menos, 21 dias de antecedência
da data da reunião.

4 � A realização da assembleia geral e a respectiva ordem de
trabalhos devem ser notificadas a todos os membros do conselho de
administração e do conselho fiscal.

ARTIGO 16.º

1 � As deliberações são tomadas pela forma que o presidente da
mesa indique, a não ser que a própria assembleia, por proposta de
qualquer accionista, delibere diferentemente.

2 � As deliberações são tomadas pela maioria simples dos votos
emitidos, excepto nos casos em que a lei ou os estatutos exijam outra
maioria.

3 � As deliberações sobre fusão, cisão, transformação e altera-
ção dos estatutos exigem uma maioria qualificada de dois terços e a
de dissolução da sociedade a de três quartos, em ambos os casos do
capital social realizado, podendo as respectivas convocatórias indi-
car logo a data da segunda reunião, caso a primeira não possa fun-
cionar por falta de quórum, que terá lugar a partir do 16.º dia poste-
rior ao da primeira.

4 � A cada grupo de 50 acções corresponde um voto, podendo
os detentores de número inferior de acções agrupar-se de forma a
completarem o número exigido ou um número superior e fazer-se
representar por um dos agrupados.

ARTIGO 17.º

O conselho de administração é composto por três membros, um
dos quais será o seu presidente, designado como tal na lista e assim
eleito, podendo ser dispensados de caução na assembleia geral que os
eleger.

ARTIGO 18.º

Compete ao conselho de administração exercer as competências
que lhe são concedidas pela lei e por estes estatutos e de um modo
geral, todas as que forem necessárias para gerir as actividades da
sociedade.

ARTIGO 19.º

1 � O conselho de administração poderá delegar num ou em mais
administradores ou numa comissão executiva, formada por um nú-
mero ímpar de membros, a gestão corrente da sociedade.

2 � O conselho de administração poderá designar procuradores
para a prática de actos certos e determinados.

ARTIGO 20.º

1 � A sociedade obriga-se:
a) Com a assinatura de dois administradores;
b) Com a assinatura de um administrador e de um procurador.
2 � Os actos de mero expediente podem ser assinados por um

administrador.
ARTIGO 21.º

1� O conselho de administração reúne ordinariamente uma vez
por mês e extraordinariamente quando convocado pelo seu presi-
dente ou por dois administradores.

2 � As deliberações são tomadas por maioria, tendo o presiden-
te, ou quem o substitua, voto de qualidade.

3 � Os membros do conselho de administração poderão fazer-se
representar nas reuniões em que não possam estar presentes, por
outro membro do mesmo conselho, conferindo os respectivos pode-
res por simples carta.

4 � Nas suas faltas e impedimentos, o presidente é substituído
pelo vice-presidente, se estiver designado, ou pelo administrador a
quem confie a sua representação.

ARTIGO 22.º

O conselho fiscal reúne ordinariamente nos prazos estabelecidos
na lei e extraordinariamente sempre que convocado pela assembleia
geral ou pelo conselho de administração.

ARTIGO 23.º

O ano económico coincide com o ano civil.

ARTIGO 24.º

Os lucros líquidos apurados em cada exercício, depois de deduzida
a percentagem que a lei fixar para a integração ou reintegrações da
reserva legal, terão a aplicação que a assembleia geral determinar.
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ARTIGO 25.º

1 � A sociedade só se dissolverá nos casos previstos na lei ou
mediante deliberação da assembleia geral por maioria qualificada de,
pelo menos, três quartas partes do capital social realizado.

2 � A liquidação será efectuada nas condições que a assembleia
geral deliberar.

ARTIGO 26.º

A organização de produtores actua na região do Ribatejo e Oeste,
podendo por deliberação do conselho de administração estender o
seu âmbito de actuação a outras zonas do território nacional.

ARTIGO 27.º

A sociedade disporá de contabilidade organizada e separa para a
categoria de produtos para os quais requer o reconhecimento.

ARTIGO 28.º

Os accionistas, membros da organização de produtores, obrigam-
-se a:

1) Efectuar, por intermédio da organização de produtores, a co-
locação no mercado da totalidade da produção de determinada ex-
ploração, podendo, todavia, o conselho de administração, transito-
riamente, autorizar os sócios a não se submeterem a esta obrigação
para as quantidades e nas condições definidas no artigo 11.º, n.º 1,
alínea c), do Regulamento (CE) n.º 2200/96;

2) Aplicar, em matéria de conhecimento da produção, de comer-
cialização e de protecção do ambiente as regras comuns adoptadas
pela organização de produtores;

3) Prestar informações à organização de produtores que digam
respeito ás superfícies, às colheitas, aos rendimentos e às vendas di-
rectas, bem como quaisquer outras relativas à aplicação das especi-
ficações técnicas ou comerciais adoptadas pela organização de pro-
dutores, submetendo-se aos controlos técnicos que esta entenda
realizar;

4) Pagar as contribuições financeiras destinadas à constituição e
aprovisionamento do fundo operacional, bem como as que se reve-
lem necessárias para o financiamento da organização de produtores,
conforme deliberado pela assembleia geral;

5) Não se tomar sócio a título da categoria de produtos abrangi-
dos pelo reconhecimento, provenientes da mesma exploração, de
outra organização de produtores;

6) Manter a qualidade de sócio da organização de produtores pelo
período necessário à execução do programa operacional, ou pelo
período mínimo de um ano;

7) Se pretender renunciar à qualidade de sócio, o membro da or-
ganização de produtores deverá comunicar essa renúncia à sociedade
o mais tardar até 31 de Maio e com efeitos a partir de 1 de Janeiro
do ano seguinte;

8) Respeitar e fazer respeitar todas as normas deste estatuto, bem
como as que decorrem dos regulamentos comunitários e disposições
nacionais actualmente em vigor ou que ainda venham a ser publica-
dos relativamente a esta matéria.

ARTIGO 29.º

A violação culposa e grave dos deveres estabelecidos nas alí-
neas anteriores, ou o não cumprimento dos objectivos previstos no
artigo 4.º dos presentes estatutos, pode implicar a aplicação das san-
ções que abaixo se discriminam:

a) Repreensão escrita;
b) Multa;
c) Exclusão.

ARTIGO 30.º

1 � Serão sancionadas com repreensão escrita ou multa, confor-
me o grau de gravidade e culpa, os membros que violem os seguintes
deveres:

a) Não aplicar as disposições do programa de acção/operacional
aprovados pela assembleia geral, no âmbito da prestação de infor-
mações e submissão aos controlos tidos por necessários pela organi-
zação de produtores;

b) Não fornecer as informações pedidas pela organização de pro-
dutores para fins estatísticos, nomeadamente respeitantes às super-
fícies, colheitas e rendimentos;

c) Não entregar a sua produção de acordo com as condições
fitossanitárias exigidas pelas normas nacionais e comunitárias para
os produtos destinados à transformação;

d) Tornar-se, a título de qualquer dos produtos provenientes da
mesma exploração compreendidos na categoria da organização de
produtores, associados de qualquer outra;

e) Deixar de tomar parte das assembleias gerais, de forma injusti-
ficada;

f) Não participar em geral nas actividades e prestar os serviços
que lhes competir;

g) Não comunicar ao conselho de administração, com antecedên-
cia de 60 dias, relativamente à data em questão, por carta registada
com aviso de recepção, quando deixar de exercer a exploração na
área da organização de produtores;

h) Não comunicar, por carta registada com aviso de recepção,
com antecedência de 90 dias relativamente à data em questão, a sua
vontade de não produzir qualquer dos produtos;

2 � Serão obrigatoriamente condenados em multa de montante
superior aos mínimos previstos no artigo seguinte, os membros a que
tenham sido dirigidas já três repreensões escritas.

ARTIGO 31.º

Aos casos de menor gravidade e culpa, será deliberado pelo con-
selho de administração dirigir ao membro uma repreensão escrita,
enviada por carta registada com aviso de recepção, que seguirá os
termos processuais estipulados pelo artigo 36.º

ARTIGO 32.º

Nos casos de se verificar a aplicação de uma sanção de multa,
cabe a conselho de administração, face ao grau de gravidade e culpa
apresentados, determinar o montante concreto da multa a aplicar,
dentro dos seguintes valores:

1) Quando o infractor for uma pessoa singular, o valor da multa
oscilará entre 50 euros e 500 euros por cada infracção.

2) Quando o infractor for uma pessoa colectiva, o valor da multa
oscilará entre 100 euros e 1000 euros por cada infracção.

ARTIGO 33.º

1 � Poderão ser excluídos os membros que, de forma grave e
culposa, violem os seguintes deveres:

a) Deixem de produzir por prazo superior a dois anos;
b) Não efectuem o pagamento das contribuições aprovadas pela

assembleia geral, para fazer face às despesas de funcionamento regu-
lares da organização de produtores e do fundo operacional;

c) Não entreguem a totalidade da produção ou a quantidade que se
encontrar acordada;

d) Passem a explorar ou a negociar de forma concorrencial com
a organização de produtores, quer em nome próprio quer através de
interposta pessoa ou empresa;

e) Transfiram para outros os benefícios que só aos membros é
licito obter;

f) Venham, por intermédio da organização de produtores, produ-
tos originários de exploração agrícola pertencente a outra pessoa
singular ou colectiva;

g) Tenham sido declarados em estado de falência, falência frau-
dulenta ou de insolvência;

h) Tenham sido demandados pela organização de produtores, ha-
vendo sido condenados por decisão transitada em julgado;

i) Tenham cometido crime que implique a suspensão dos direitos
civis;

j) Tenham sido já condenados no pagamento de, pelo menos, três
multas.

2 � A decisão de aplicação de uma pena de exclusão deve ser
proposta pelo conselho de administração para ser aprovada em as-
sembleia geral por maioria de dois terços dos membros presentes na
mesma.

ARTIGO 34.º

1 � Da aplicação das sanções propostas pelo conselho de admi-
nistração, pode o membro recorrer apenas uma vez para a assem-
bleia geral.

2 � Da aplicação das sanções aprovadas em assembleia geral, pode
o membro recorrer apenas uma vez para nova assembleia geral.

ARTIGO 35.º

1 � A aplicação das sanções previstas neste documento é sempre
precedida de um processo escrito, nos termos dos números seguin-
tes.

2 � O processo inicia-se com a notificação ao membro de uma
nota de culpa da qual devem constar obrigatoriamente os seguintes
elementos:

a) Indicação e qualificação das infracções;
b) Prova produzida;
c) Proposta de sanção a aplicar;
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d) Hora, data e local para a audiência do arguido, que deve ser
sempre notificado com uma antecedência mínima de 15 dias.

3 � O arguido poderá, caso assim o entenda, e sem prejuízo da
audiência prevista na alínea d) do número anterior, apresentar a sua
defesa por escrito no prazo máximo de 10 dias úteis após a recep-
ção da nota de culpa.

4 � Após audiência do arguido, o órgão competente elaborará
por escrito a decisão, podendo condenar, absolver ou proceder ao
arquivamento do processo.

5 � A decisão será sempre notificada, por escrito, ao membro.
6 � A decisão tomada de acordo com o processo descrito nas

alíneas respeitantes às secções anteriores ficará devida e detalhada-
mente registada em livro próprio.

ARTIGO 36.º

A sociedade deverá manter um registo actualizado e detalhado de
todas as sanções aplicadas de facto aos seus membros, bem como de
todos os processos desencadeados nesse sentido ainda que não te-
nham culminado com a aplicação concreta de sanções.

ARTIGO 37.º

Em todos os casos omissos regulará a lei em geral e o Código das
Sociedades Comerciais em particular.

Está conforme o original.

12 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerqueira Reis. 1000088441

ODIVELAS

TRANSPORTES ARMINDO APOLINÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 838;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/19122001.

Certifico que entre:
1) Armindo Coelho Apolinário; e
2) Maria Liseta da Silva Galvão Apolinário,

casados entre si na comunhão de adquiridos, foi constituída a socie-
dade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Transportes Armindo Apoli-
nário, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de António Enes, 6, 2.º,
esquerdo, freguesia e concelho de Odivelas.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e se-
rem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte e reboque de veícu-
lo automóveis.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 25 000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas iguais de
12 500 euros cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em as-
sembleia geral.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Armindo Coelho
Apolinário.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dade, mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades regula-
das por leis especiais ou em agrupamentos complementares de em-
presas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento socie-
dade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
defere aos sócios não cedentes.

Disposição transitória

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

Está conforme o original.

19 de Dezembro de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia
Alexandra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais.

1000087226

JOSÉ PINTO & LOPES CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 849;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/21122001.

Certifico que entre:
Sócios e quotas:
1) José Pinto, 8000 euros; e
2) Maria de Lurdes Pinto Lopes,

casados entre si na comunhão de adquiridos, foi constituída a socie-
dade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma José Pinto & Lopes � Constru-
ções, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua das Palmeiras, lote 38,
Quinta da Barroca, em Famões, freguesia de Famões, concelho de
Odivelas.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do a mesma criar e encerrar sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação, no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de construção civil.
Empreitadas.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 10 000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas: uma do
valor nominal de 8000 euros, titulada pelo sócio José Pinto, e outra
do valor nominal de 2000 euros, titulada pela sócia Maria de Lurdes
Pinto Lopes.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em as-
sembleia geral.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio José Pinto.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Disposição transitória

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

Está conforme o original.

21 de Dezembro de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Ale-
xandra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais.

1000087218

ATLANTIS � HEALTH CLUB, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 862/
20011206; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20011206.

Certifico que entre:
1) Carlos Aurélio da Silva Pereira, 2500 euros; e
2) Luísa do Carmo Fernandes Martins Adaixo, 2500 euros,

casados entre si na comunhão de adquiridos, foi constituída a socie-
dade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

Contrato de sociedade

No dia 5 de Dezembro de 2001, no Cartório Notarial do Centro
de Formalidades das Empresas de Lisboa, perante mim, licenciada
Isaura Revés Deodato, notária do referido Cartório, compareceram
como outorgantes Carlos Aurélio da Silva Pereira, contribuinte fis-
cal n.º 184156190, natural da freguesia de Oeiras e São Julião da
Barra, concelho de Oeiras, e mulher, Luísa do Carmo Fernandes
Martins Adaixo, contribuinte fiscal n.º 199451877, natural de An-
gola, casados no regime da comunhão de adquiridos, residentes na
Praça de São João, lote P7, 3.º, esquerdo, na Pontinha, Odivelas,
portadores dos bilhetes de identidade, respectivamente,
n.os 6559211, de 6 de Fevereiro de 1997, e 9601621, de 13 de Mar-
ço de 1997, emitidos pelos Serviços de Identificação Civil de Oeiras
e Lisboa.

Verifiquei as suas identidades por exibição dos referidos bilhetes
de identidade.

Pelos outorgantes foi dito que pela presente escritura constituem
entre si uma sociedade por quotas, nos termos constantes dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ATLANTIS � Health Club, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Praça de São João, lote P 7,
3.º, esquerdo, na Pontinha, freguesia da Pontinha, concelho de Odi-
velas.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do a mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação, no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de health
club.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 2500 euros cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Disposição transitória

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

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Ale-
xandra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais.

1000087216

SOBRAL DE MONTE AGRAÇO

CCJ � CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sobral de Monte Agraço. Ma-
trícula n.º 271; identificação de pessoa colectiva n.º 504130943; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 1/020531.

Certifico que foi dissolvida a sociedade em epígrafe, de que resul-
tou o seguinte extracto:

Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 21 de Maio de 2002.

Está conforme o original.

12 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Cidália da Concei-
ção Henriques Pais dos Santos. 1000087602

VILA FRANCA DE XIRA

MANUEL LUÍS JORGE & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 3069/940520; identificação de pessoa colectiva n.º 503210706.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2001.

3 de Junho de 2002. � O Conservador Auxiliar, José António
Dias Pestana. 1000087922

PÓVOATEJO � COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
DIVERSOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 1847/881116; identificação de pessoa colectiva n.º 502070730.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2001.

3 de Junho de 2002. � O Conservador Auxiliar, José António
Dias Pestana. 1000087919

PONTINHA & OLIVEIRA � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 4183/980514; identificação de pessoa colectiva n.º 504186833.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2001.

3 de Junho de 2002. � O Conservador Auxiliar, José António
Dias Pestana. 1000087616
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ROSADEX � CONFECÇÕES DE S. ROSADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 1589/861015; identificação de pessoa colectiva n.º 501396543.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2001.

3 de Junho de 2002. � O Conservador Auxiliar, José António
Dias Pestana. 1000087614

FONSECA & COELHO � RESTAURANTE
E CHURRASCARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 3012/940203; identificação de pessoa colectiva n.º 503170747.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2001.

3 de Junho de 2002. � O Conservador Auxiliar, José António
Dias Pestana. 1000087612

ALVERCAPEÇAS � COMÉRCIO DE PEÇAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 1942/890905; identificação de pessoa colectiva n.º 502215348.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2001.

3 de Junho de 2002. � O Conservador Auxiliar, José António
Dias Pestana. 1000087611

SIMTRÓIA � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA DE TRÓIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 4970/001030; identificação de pessoa colectiva n.º 502472766.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2001.

11 de Junho de 2002. � O Conservador Auxiliar, José António
Dias Pestana. 1000087610

BETOFRAGEM �SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 4969/001030; identificação de pessoa colectiva n.º 500819203.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2001.

11 de Junho de 2002. � O Conservador Auxiliar, José António
Dias Pestana. 1000087609

FONSECA, GOMES & BÉRTOLO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 872/781227; identificação de pessoa colectiva n.º 500821690.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2001.

11 de Junho de 2002. � O Conservador Auxiliar, José António
Dias Pestana. 1000087608

MANUEL JOAQUIM CARMO BICO & MÁRIO
REAL NUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 876/790102; identificação de pessoa colectiva n.º 500818304.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2001.

11 de Junho de 2002. � O Conservador Auxiliar, José António
Dias Pestana. 1000087607

VICTOR & FERNANDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 585/701211; identificação de pessoa colectiva n.º 500300542.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2001.

11 de Junho de 2002. � O Conservador Auxiliar, José António
Dias Pestana. 1000087606

GESTIRENDA � ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 5613/20020129; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
9/20020129.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre Paulo
de Moura Roque do Vale, casado com Maria João Marques Felizardo
Roque do Vale no regime de comunhão de adquiridos, residente na
Casa do Vale, Alto dos Tojais, Cachoeiras, Maria Noémia Ferreira
de Moura Roque do Vale, viúva, residente na Avenida dos Comba-
tentes da Grande Guerra, 44, Vila Franca de Xira, e Ana Marta Moura
Roque do Vale, casada com Fernando Bernardo de Matos Afonso no
regime de separação, residente na Rua do Major Neutral de Abreu,
9, 6.º-B, Lisboa, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

Firma e duração

A sociedade adopta a firma GESTIRENDA � Administração de
Imóveis, L.da, e durará por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

Sede

1 � A sociedade tem a sua sede na Avenida dos Combatentes da
Grande Guerra, 44, freguesia e concelho de Vila Franca de Xira,
podendo ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, por simples deliberação da gerência.

2 � Mediante deliberação dos sócios, a sociedade poderá criar
sucursais, agências, delegações ou outras formas de representação
social, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

Objecto

A sociedade tem por objecto: administração de imóveis por conta
de outrem.

ARTIGO 4.º

Participações

Mediante deliberação da gerência, a sociedade poderá livremente
adquirir e alienar participações de toda a espécie, associar-se ou in-
teressar-se por qualquer forma e qualquer entidade, noutras socieda-
des, empresas, agrupamentos complementares ou consórcios, exis-
tentes ou constituir, seja qualquer que for o seu objecto, tipo e lei
reguladora, bem como tomar parte e fazer-se representar nos res-
pectivos órgãos sociais praticar todos os actos necessários para tais
fins.

ARTIGO 5.º

Capital social

O capital social, integralmente realizado em numerário, é de
5000 euros e corresponde à soma das seguintes quotas:

a) Uma no valor nominal de 1500 euros, pertencente ao sócio
Paulo de Moura Roque do Vale;

b) Uma no valor nominal de 2250 euros, pertencente à sócia Maria
Noémia Ferreira de Moura Roque do Vale; e

c) Uma no valor nominal de 1250 euros, pertencente à sócia Ana
Marta Moura Roque do Vale.
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§ 1.º Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global igual a 50 vezes o capital social ini-
cial.

§ 2.º Depende da deliberação dos sócios a celebração e contratos
de suprimentos.

ARTIGO 6.º

Transmissão de quotas

1 � É livre a cessão parcial ou total de quotas entre sócios.
2 � A transmissão total ou parcial de quotas a terceiros depende

do consentimento da sociedade.
3 � Nas cessões de quotas a estranhos, os sócios têm direito de

referência na sua aquisição na proporção da sua participação social.
4 � A infracção ao disposto dos números anteriores torna efi-

caz, quer em relação à sociedade, quer em relação aos sócios, a trans-
missão total ou parcial da quota em questão, sem prejuízo do dispos-
to na alínea e) do n.º 1 do artigo 7.º

5 � Em caso de falecimento do sócio, os seus herdeiros nomea-
rão um de entre si que a todos represente na sociedade enquanto a
quota se mantiver indivisa, mas, não querendo continuar na mesma,
podem requerer a amortização da respectiva quota.

ARTIGO 7.º

Amortização de quotas

1 � Além do caso previsto no n.º 5 do artigo anterior, a socie-
dade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:

a) De acordo com o sócio;
b) Falência do titular da quota, judicialmente declarada;
c) Penhora, arresto ou qualquer outro tipo de apreensão judicial

da quota;
d) Oneração da quota sem prévio consentimento da sociedade;
e) Incumprimento pelo respectivo titular de qualquer das disposi-

ções deste pacto social, designadamente, transmissão de quota com
violação do disposto do artigo 6.º, bem como das deliberações da
assembleia geral;

f) A contrapartida da amortização da quota será a que para a quo-
ta resultar do último balanço, aprovado à data da amortização.

ARTIGO 8.º

Gerência

1 � A sociedade é administrada por um ou mais gerentes, sócios
ou não sócios eleitos e livremente exonerados conforme deliberado
em assembleia geral.

2 � Os gerentes são ou não remunerados, conforme deliberado
pela assembleia geral.

3 � Os gerentes exercerão os poderes destinados a assegurar a
gestão e a representação da sociedade, com a observância da lei e
sem prejuízo dos disposições dos presentes estatutos, e ainda dentro
dos limites estabelecidos por deliberação dos sócios.

4 � A gerência poderá constituir mandatários ou procuradores da
sociedade para a prática de determinados actos ou categorias de ac-
tos.

5 � Nos actos e contratos, a sociedade fica obrigada:
a) Pela assinatura de qualquer dos seus gerentes;
b) Pela assinatura de um mandatário ou procurador da sociedade

com poderes, estabelecidos nos termos do n.º 4;
c) Aos gerentes fica expressamente vedado obrigar a sociedade

em actos ou contratos estranhos aos negócios sociais.
6 � Ficam desde já nomeados gerentes todos os sócios os quais

não auferirão qualquer remuneração pelo exercício dos respectivos
cargos.

ARTIGO 9.º

Assembleias gerais

1 � Salvo se a lei impuser forma especial, a convocação das as-
sembleias gerais será efectuada por meio de cartas registadas, dirigi-
das aos sócios para os endereços constantes dos registos sociais e
expedidas com a antecedência mínima de 15 dias.

2 � Os sócios poderão fazer-se representar, mesmo por estra-
nhos na assembleia geral que seja ordinária, extraordinária univer-
sal, ou em deliberações unânimes por escrito mantendo-se válido o
mandato conferido para o efeito, enquanto não for revogado.

3 � As deliberações dos sócios serão tomadas por maioria de
votos.

ARTIGO 10.º

Resultados do exercício

1 � O exercício social coincide com ano civil.

2 � As contas do exercício encerrar-se-ão com referência a 31 de
Dezembro de cada ano e serão submetidas pela gerência a aprecia-
ção dos sócios, conjuntamente com o relatório da gestão e a pro-
posta sobre aplicação e tratamento de resultados.

3 � Os resultados líquidos, depois de deduzida a percentagem para
o fundo de reserva legal, sempre que a tal houver lugar, terão o des-
tino que lhes for dado em assembleia geral.

4 � Os sócios poderão deliberar a distribuição antecipada dos
lucros.

ARTIGO 11.º

Dissolução e liquidação

A sociedade dissolve-se e liquida-se nos termos da lei sendo liqui-
datários os gerentes.

Está conforme o original.

6 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria José Resende
Ferreira Santos Costa. 1000087605

S. D. M. E. � SOCIEDADE DISTRIBUIDORA
DE MATERIAL ELÉCTRICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 3225/941206; identificação de pessoa colectiva n.º 503382680.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2001.

11 de Junho de 2002. � O Conservador Auxiliar, José António
Dias Pestana. 1000087604

HOME � IMAGEM � VÍDEO CLUBE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 5065/010118; identificação de pessoa colectiva n.º 505296756.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2001.

11 de Junho de 2002. � O Conservador Auxiliar, José António
Dias Pestana. 1000087603

LUÍSA DE SÁ � BOUTIQUES, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 3813/970402; identificação de pessoa colectiva n.º 503982881.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2001.

3 de Junho de 2002. � O Conservador Auxiliar, José António
Dias Pestana. 1000087601

RENAULT TRUCKS PORTUGAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 4455/990406; identificação de pessoa colectiva n.º 500979073.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2001.

11 de Junho de 2002. � O Conservador Auxiliar, José António
Dias Pestana. 1000087600

AUTOMÓVEIS VILAFRANCADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 3450/951115; identificação de pessoa colectiva n.º 503561258.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2001.

3 de Junho de 2002. � O Conservador Auxiliar, José António
Dias Pestana. 1000087597
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J. B. MATOS, COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 2053/900228; identificação de pessoa colectiva n.º 502299851.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2001.

3 de Junho de 2002. � O Conservador Auxiliar, José António
Dias Pestana. 1000087595

ALBERTO JORGE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 966/800414; identificação de pessoa colectiva n.º 500965838.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2001.

3 de Junho de 2002. � O Conservador Auxiliar, José António
Dias Pestana. 1000087591

IRMÃOS CABRAL � PEDREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 1684/870605; identificação de pessoa colectiva n.º 501841610.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2001.

3 de Junho de 2002. � O Conservador Auxiliar, José António
Dias Pestana. 1000087589

SOCIEDADE IMOBILIÁRIA VASSALOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 690/740710; identificação de pessoa colectiva n.º 500416117.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2001.

3 de Junho de 2002. � O Conservador Auxiliar, José António
Dias Pestana. 1000087586

OCTÁVIO MARTINS � REPARAÇÕES AUTO,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 5552/20011218; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
1/20011207.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe por Octávio
Fernando Lobo Martins, divorciado, Rua Palha Blanco, lote 38/39,
2.º, A, Castanheira do Ribatejo, Vila Franca de Xira, que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Octávio Martins � Reparações
Auto, Sociedade Unipessoal, L.da

2 � A sociedade vai ter a sua sede social na Rua Palha Blanco,
lote 38/39, 2.º, A, na freguesia de Castanheira do Ribatejo, conce-
lho de Vila Franca de Xira.

3 � Por simples deliberação da gerência, a sede poderá ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como poderão ser criadas sucursais, ou outras formas locais de re-
presentação.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de reparação de auto-
móveis, incluindo pintura, mecânica e bate-chapa.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros e corresponde à soma de uma única quota de igual
valor, pertencente ao único sócio.

ARTIGO 4.º

A gerência e representação da sociedade pertence ao único sócio
desde já nomeado gerente, sendo bastante a assinatura de um geren-
te para obrigar a sociedade.

Está conforme o original.

7 de Junho de 2002. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 1000087584

DIJUL � DECORAÇÃO E PLANTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 3360/950609; identificação de pessoa colectiva n.º 503469343.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2001.

3 de Junho de 2002. � O Conservador Auxiliar, José António
Dias Pestana. 1000087916

PORTIGRADE � PORTAS E GRADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 1854/881209; identificação de pessoa colectiva n.º 502073381.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2001.

3 de Junho de 2002. � O Conservador Auxiliar, José António
Dias Pestana. 1000087914

PASTELARIA E CASA DE PÃO FLOR DO ZÊZERE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 3881/970624; identificação de pessoa colectiva n.º 503983845.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2001.

3 de Junho de 2002. � O Conservador Auxiliar, José António
Dias Pestana. 1000087912

CLÍNICA DENTÁRIA DE FERNANDO C. L. SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 5331/010711; identificação de pessoa colectiva n.º 505496585.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2001.

3 de Junho de 2002. � O Conservador Auxiliar, José António
Dias Pestana. 1000087910

ARLINMETAL � SERRALHARIA CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 5179/010411; identificação de pessoa colectiva n.º 505364140.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2001.

3 de Junho de 2002. � O Conservador Auxiliar, José António
Dias Pestana. 1000087909

SIMÕES & CASQUINHA � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 2297/910619; identificação de pessoa colectiva n.º 502575000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2001.

3 de Junho de 2002. � O Conservador Auxiliar, José António
Dias Pestana. 1000087907
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JVB � INSTALAÇÕES TÉCNICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 2189/901120; identificação de pessoa colectiva n.º 502450720.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2001.

11 de Junho de 2002. � O Conservador Auxiliar, José António
Dias Pestana. 1000087973

COMPAUDIO � INDÚSTRIA DE COMPONENTES
AUDIOVISUAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 2633/921104; identificação de pessoa colectiva n.º 502888008.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2001.

11 de Junho de 2002. � O Conservador Auxiliar, José António
Dias Pestana. 1000087969

LOVATRANS � LOPES & VASCO, TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 5133/010309; identificação de pessoa colectiva n.º 505349965.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2001.

11 de Junho de 2002. � O Conservador Auxiliar, José António
Dias Pestana. 1000087968

OURIVESARIA GRAÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 285/610304; identificação de pessoa colectiva n.º 500917310.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2001.

11 de Junho de 2002. � O Conservador Auxiliar, José António
Dias Pestana. 1000087966

LUBRIFIL � SOCIEDADE DE LUBRIFICANTES
E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 1617/861218; identificação de pessoa colectiva n.º 501778276.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2001.

11 de Junho de 2002. � O Conservador Auxiliar, José António
Dias Pestana. 1000087965

FÓRMULA 6 � ACESSÓRIOS AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 2790/930705; identificação de pessoa colectiva n.º 503074268.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2001.

11 de Junho de 2002. � O Conservador Auxiliar, José António
Dias Pestana. 1000087964

PESCATEJO � PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 4935/000926; identificação de pessoa colectiva n.º 505039575.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2001.

11 de Junho de 2002. � O Conservador Auxiliar, José António
Dias Pestana. 1000087962

SANTOS & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 1216/821230; identificação de pessoa colectiva n.º 501358331.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2001.

11 de Junho de 2002. � O Conservador Auxiliar, José António
Dias Pestana. 1000087960

TRANSCATORZE � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 4834/000523; identificação de pessoa colectiva n.º 504991353.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2001.

11 de Junho de 2002. � O Conservador Auxiliar, José António
Dias Pestana. 1000087959

PEREIRA & MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 372/631016; identificação de pessoa colectiva n.º 500911410.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2001.

11 de Junho de 2002. � O Conservador Auxiliar, José António
Dias Pestana. 1000087958

TRANSPORTES M. RAMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 4080/980219; identificação de pessoa colectiva n.º 504113160.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2001.

11 de Junho de 2002. � O Conservador Auxiliar, José António
Dias Pestana. 1000087956

SNACK BAR � O DIA É NOSSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 2192/901123; identificação de pessoa colectiva n.º 502452382.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2001.

11 de Junho de 2002. � O Conservador Auxiliar, José António
Dias Pestana. 1000087954

PISO 2000 � PAVIMENTOS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 4718/000120; identificação de pessoa colectiva n.º 504843125.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2001.

11 de Junho de 2002. � O Conservador Auxiliar, José António
Dias Pestana. 1000087952
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OPENWAY � ALUGUER DE VEÍCULOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 4549/990707; identificação de pessoa colectiva n.º 500514917.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2001.

11 de Junho de 2002. � O Conservador Auxiliar, José António
Dias Pestana. 1000087950

LOGOLÓGICA � INFORMÁTICA E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 4534/990616; identificação de pessoa colectiva n.º 503079995.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2000.

28 de Maio de 2002. � O Conservador Auxiliar, José António
Dias Pestana. 1000087949

PORTALEGRE
ARRONCHES

MONTE DE SÃO MAMEDE � EMPREENDIMENTOS
E ANIMAÇÃO TURÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arronches. Matrícula n.º 74;
identificação de pessoa colectiva n.º P 505963965; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 1/020529.

Certifico que entre João Paulo Serrano de Almeida Santos Pinto,
casado, residente na Rua de Dórdio Gomes, 8, rés-do-chão, Oeiras;
João Eduardo Caria Gonçalves, solteiro, maior, residente na Quinta
das Figueirinhas, Cabeça Gorda, Vaqueiros, Santarém, e Nuno Miguel
de Oliveira Liñan da Silva, divorciado, residente na Avenida das
Descobertas, 34, Oeiras, foi constituída a sociedade em epígrafe, a
qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma de Monte de São Mamede � Empre-
endimentos e Animação Turística, L.da

2.º

A sociedade tem sede no lugar de Perna Chã, freguesia de Espe-
rança, concelho de Arronches, distrito de Portalegre, podendo a
mesma ser deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, por simples deliberação dos gerentes.

3.º

A sociedade tem por objecto de actividade a exploração e anima-
ção de empreendimentos turísticos em espaço rural e, bem assim, o
exercício de actividades agrícolas associadas.

4.º

O capital social é de 5001 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas de 1667 eu-
ros cada uma, pertencentes aos sócios, João Paulo Serrano de Al-
meida Santos Pinto, João Eduardo Caria Gonçalves e Nuno Miguel
de Oliveira Liñan da Silva.

5.º

Podem ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao montante máximo equivalente a 10 vezes o valor nomi-
nal das respectivas quotas.

6.º

1 � Na cessão de quotas, os sócios têm direito de preferência.
2 � Querendo vários sócios exercer o direito de preferência, o

mesmo será exercido proporcionalmente à participação que cada um
tiver no capital social.

3 � Não querendo algum dos sócios exercer o seu direito de pre-
ferência, o mesmo acrescerá aos restantes, na proporção das res-
pectivas participações.

4 � O direito de preferência deverá ser exercido no prazo de
15 dias, a contar da data em que for recebida a comunicação do pro-
jecto de cessão e cláusulas do respectivo contrato.

5 � Para efeitos do disposto no n.º 3, deverá ser feita nova co-
municação aos sócios que não tenham recusado a preferência. Neste
caso, o prazo referido no n.º 4 será de 10 dias.

7.º

A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) No caso de a quota vir a ser penhorada, arrestada ou, por qual-

quer outra forma, deixar de estar na livre disposição do seu titular;
c) No caso de falecimento, morte presumida, interdição ou inabi-

litação do sócio;
d) Em caso de divórcio, separação judicial de pessoas e bens ou

separação judicial de bens do sócio.

8.º

O sócio poderá exonerar-se da sociedade se se verificarem, cumu-
lativamente, as seguintes condições:

a) Estar afastado da gerência ou, sendo gerente, não ter aprovado
as contas de três exercícios sociais consecutivos;

b) Na reunião anual da assembleia geral, em três exercícios con-
secutivos, não aprovar o relatório de gestão e as contas de exercício
e manifestar oposição à gestão da sociedade;

c) Deter uma participação de, pelo menos, 25 % do capital soci-
al;

d) A situação líquida da sociedade permitir a amortização, nos
termos do artigo 236.º, n.º 1, do Código das Sociedades Comerciais.

9.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem
remuneração, conforme vier a ser deliberado em assembleia geral,
compete a todos os sócios.

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

Está conforme o original.

11 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Pintão
Roldão Bento Miranda. 1000087490

CAMPO MAIOR

SOCIEDADE AGRÍCOLA DA HERDADE
DA GRANJA DO PERAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Campo Maior. Matrícula n.º 40.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positados na pasta respectiva os documentos da prestação de contas
respeitantes ao exercício de 2001.

Conferida, está conforme.

29 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Saragoça Sutil Calaça. 1000087744

SOCIEDADE AGRÍCOLA DAS HERDADES
DA VALADA E CHAMORRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Campo Maior. Matrícula n.º 41.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positados na pasta respectiva os documentos da prestação de contas
respeitantes ao exercício de 2001.

Conferida, está conforme.

29 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Saragoça Sutil Calaça. 1000087742
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SOCIEDADE AGRÍCOLA DA HERDADE DO BALDIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Campo Maior. Matrícula n.º 42.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positados na pasta respectiva os documentos da prestação de contas
respeitantes ao exercício de 2001.

Conferida, está conforme.

29 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Saragoça Sutil Calaça. 1000087740

MAGALHÃES & CHAVADO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Campo Maior. Matrícula n.º 131/
940525; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 1/20020522.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que pela acta
n.º 13, de 25 de Abril de 2001, foi efectuado o seguinte registo:

Alteração do contrato, aumento de capital e redenominação.
Artigo alterado: 3.º

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma de 2500 eu-
ros, pertencente ao sócio Carlos Manuel Santana Chavado, e uma
de 2500 euros, pertencente à sócia Paula Maria Tomás Magalhães.

O texto completo e actualizado do pacto social foi depositado na
pasta respectiva.

22 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Saragoça Sutil Calaça. 1000087466

A MOBILADORA CAMPOMAIORENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Campo Maior. Matrícula n.º 10;
identificação de pessoa colectiva n.º 500003645.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positados na pasta respectiva os documentos da prestação de contas
respeitantes ao exercício de 2001.

Conferida, está conforme.

14 de Junho de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Saragoça Sutil Calaça. 1000087496

CRATO

SOCRA � COOPERATIVA DE CONSUMO
DO CRATO, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial do Crato. Matrícula n.º 13/850321;
identificação de pessoa colectiva n.º 500624976; inscrição n.º 9; nú-
mero e data da apresentação: 1/020416.

Certifico que, conforme acta depositada na pasta, foram eleitos
para o triénio 2002-2005 da cooperativa em epígrafe para:

Direcção: presidente, Manuel Maria dos Santos, casado; vice-pre-
sidente, José António da Costa Saramago, casado; secretário, José
Levita Mourato, casado; tesoureiro, José António Correia Belo,
casado; vogal, Victor Manuel Mendes, casado; 1.º vogal suplente,
Ricardo Feiteira Lopes, casado; 2.º vogal suplente, José Casemiro
Velez Carpinteiro, casado.

Assembleia geral: presidente, Mário Manuel Mirrado Antão, casa-
do; vice-presidente, Isidoro de Jesus Aires, casado; secretário, Carlos
Alberto Fernandes Ribeiro, casado;

Conselho fiscal: presidente, Joaquim Alfredo Mourato da Concei-
ção Dias, casado; 1.º vogal, Aníbal Manuel Pereira Casaca, casado;
2.º vogal, Manuel dos Santos Reia da Mata, casado.

Data da deliberação: 28 de Dezembro de 2001.

Conferida, está conforme o original.

22 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Ermelinda
Gonçalves Monteiro dos Santos. 1000087468

ELVAS

LUÍZ CARACOL � SOCIEDADE
DE REPRESENTAÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Elvas. Matrícula n.º 1292/
020603; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/20020603.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que foi constituída a sociedade em epí-
grafe por Luís Manuel Lambisa Caracol, que também usa Luíz Ma-
nuel Lambisa Caracol, identificação fiscal n.º 121875253, casado com
Maria Paula dos Santos Marçal Lambisa Caracol no regime da co-
munhão de adquiridos, natural da freguesia de Caia e São Pedro,
concelho de Elvas, residente na Avenida António Sardinha, torre 1,
4.º, A, Assunção, Elvas, titular da carta de condução n.º L-
-570880 7, emitida em 17 de Outubro de 1990 pela Direcção dos Ser-
viços de Viação de Lisboa.

Verifiquei a sua identidade por exibição da sua referida carta de
condução.

Por ele foi dito que constitui uma sociedade comercial unipessoal
por quotas nos termos constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Luíz Caracol � Sociedade de
Representações, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de António Sardinha,
torre 1, 4.º, A, freguesia de Assunção, concelho de Elvas.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a comercialização por grosso, re-
presentação e distribuição de cafés, bebidas e produtos alimentares.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao sócio
único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aquele
decidir.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

14 de Junho de 2002. � A Conservadora, Carolina Maria
Florêncio Aires. 1000088470

FRUTAS ABLÚ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Elvas. Matrícula n.º 892/960429;
identificação de pessoa colectiva n.º 503632945; inscrição n.º 6; nú-
mero e data da apresentação: 12/20020509.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, com relação à sociedade em epígrafe,
foi registado o seguinte acto:

Aumento de capital e redenominação de capital:
Quantia do aumento: 14,44 euros, subscrito e realizado em dinheiro

por todos os sócios na proporção das respectivas quotas, tendo, em
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consequência, sido alterado o artigo 3.º do pacto social, o qual ficou
com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 6000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, e corresponde à soma das seguintes quotas: uma do valor
nominal de 3000 euros, pertencente ao sócio Manuel António Co-
vas Ablú, uma do valor nominal de 1500 euros, pertencente ao só-
cio Avelino Manuel Covas Ablú, e uma do valor nominal de 1500 eu-
ros, pertencente ao sócio Avelino Manuel Covas Ablú.

Está conforme o original.

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

12 de Junho de 2002. � A Conservadora, Carolina Maria
Florêncio Aires. 1000088129

LCSE � EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO
DE FERROS E METAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Elvas. Matrícula n.º 1099/
20000127; identificação de pessoa colectiva n.º 504810596; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 12/20020604.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, com relação à sociedade em epígrafe,
foi registado o seguinte acto:

Alteração parcial do contrato:
Artigo alterado: 2.º do pacto social, o qual ficou com a seguinte

redacção:
ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio, exportação e im-
portação nomeadamente: produtos alimentares, artigos para o lar,
ferros e metais, e serviços prestados.

Está conforme o original.

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

14 de Junho de 2002. � A Conservadora, Carolina Maria
Florêncio Aires. 1000088130

PRIMJU � COMÉRCIO DE TINTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Elvas. Matrícula n.º 1293/
020604; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/20020604.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que foi constituída a sociedade em epí-
grafe entre:

1.º Mário Florêncio Judas, casado sob o regime da comunhão ge-
ral com Rosa Augusta Carvalho Rosa Judas, natural da freguesia de
Assunção, concelho de Elvas, residente na Rua do Padrão, 24, em
Elvas, contribuinte fiscal n.º 160460441;

2.ª Mafalda Isabel Alferes Rosa Judas, solteira, maior, natural da
freguesia de São Lourenço, concelho de Portalegre, residente na Rua
do Dr. Artur da Conceição Carrilho, 12, Quinta dos Arcos, em El-
vas, contribuinte fiscal n.º 201991489.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos seus bi-
lhetes de identidade números, respectivamente, 1002186, de 14 de
Abril de 2000, emitido pelos Serviços de Identificação Civil de Por-
talegre, e 12031996, de 22 de Outubro de 1999, emitido pelos Ser-
viços de Identificação Civil de Lisboa.

Declararam que, pela presente escritura, celebram entre si um con-
trato de sociedade comercial por quotas, a qual se regerá pelos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma PRIMJU � Comércio de Tintas, L.da,
e tem a sua sede em Elvas, na Rua do Padrão, 24, freguesia da Aju-
da, Salvador e Santo Ildefonso, concelho de Elvas.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em pinturas e comércio de tintas, pro-
dutos derivados e afins.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, correspondente à soma das duas seguintes quotas: uma de
2500 euros, pertencente ao sócio Mário Florêncio Judas, uma de
2500 euros, pertencente à sócia Mafalda Isabel Alferes Rosa Judas.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e representação da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme vier a ser deliberado em assembleia geral, será
exercida por um ou mais gerentes também designados em assembleia
geral.

2 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Mário Florêncio Judas.
3 � Para obrigar a sociedade é necessária e suficiente a assinatu-

ra de um só gerente.
ARTIGO 5.º

A divisão e cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre os
sócios, a estranhos depende do consentimento prévio da sociedade,
ficando reservada a esta, em primeiro lugar, e aos sócios individual-
mente considerados, em segundo, o direito de preferência.

ARTIGO 6.º

A gerência fica desde já autorizada a proceder ao levantamento
do capital social depositado para fazer face a despesas com a cons-
tituição e instalação da sociedade.

Está conforme o original.

14 de Junho de 2002. � A Conservadora, Carolina Maria
Florêncio Aires. 1000088131

CORITA � SOCIEDADE COMERCIAL
DE PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Elvas. Matrícula n.º 333/820607;
identificação de pessoa colectiva n.º 500931453; inscrição n.º 6 e
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6; números e datas das apresenta-
ções: 29/20020327 e 14/20020529.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, com relação à sociedade em epígrafe,
foi registado o seguinte acto:

Aumento de capital e redenominação de capital:
Quantia do aumento: 3004,81 euros, subscrito e realizado em di-

nheiro por todos os sócios na proporção das respectivas quotas,
tendo, em consequência, sido alterado o artigo 3.º do pacto social, o
qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma quota
no valor nominal de 2500 euros, pertencente ao sócio Mário da Con-
ceição Gravanças Dores, e uma quota no valor nominal de 2500 eu-
ros, pertencente ao herdeiros da sócia Maria Julieta Gonçalves Pires
Dores.

Está conforme o original.

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

13 de Junho de 2002. � A Conservadora, Carolina Maria
Florêncio Aires. 1000088132

STAR BRIK � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Elvas. Matrícula n.º 1138/
000705; identificação de pessoa colectiva n.º 504810421; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data das
apresentações: of. 10 e 11/20020529.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que, com relação à sociedade em epí-
grafe, foram registados os seguintes actos:

Cessação de funções de gerente: José Alberto Teixeira Dourado.
Causa: renúncia.
Data: 20 de Fevereiro de 2002.
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Alteração parcial do contrato:
Artigos alterados: 1.º, 3.º e 4.º do pacto social, os quais ficaram

com a seguinte redacção:
ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Star Brik � Sociedade de Constru-
ções, L.da, e tem a sua sede na Estrada Nacional n.º 373, zona indus-
trial, apartado 62, na freguesia de Caia e São Pedro do concelho de
Elvas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma com o valor
nominal de 4750 euros, pertencente ao sócio Carlos Enrique Tafur
Fernandez, e uma com o valor nominal de 250 euros, do sócio Al-
bino Manuel Maneta Monteiro.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme deli-
beração dos sócios, pertence ao gerente ou gerentes nomeados em
assembleia geral, ficando desde já designado gerente o sócio Carlos
Enrique Tafur Fernandez.

2 � A sociedade obriga-se coma assinatura de um gerente.

Está conforme o original.

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

13 de Junho de 2002. � A Conservadora, Carolina Maria
Florêncio Aires. 1000088134

TELEFAC INTERNACIONAL � SOCIEDADE
DE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Elvas. Matrícula n.º 390/860404;
identificação de pessoa colectiva n.º 501659641.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que, em relação à sociedade em epígrafe,
foi efectuado o depósito dos documentos de prestação de contas
relativos ao ano de 2001.

Está conforme.

31 de Maio de 2002. � A Conservadora, Carolina Maria Florêncio
Aires. 1000088136

REVOLTILHO � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Elvas. Matrícula n.º 880/960103;
identificação de pessoa colectiva n.º 503544892.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que, em relação à sociedade em epígrafe,
foram reconduzidos os corpos sociais para o biénio de 2002-2003.

Está conforme.

31 de Maio de 2002. � A Conservadora, Carolina Maria Florêncio
Aires. 1000088137

JOÃO CARLOS PINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Elvas. Matrícula n.º 1045/
990120; identificação de pessoa colectiva n.º 504347900; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 5/
20020524.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, com relação à sociedade em epígrafe,
foi registado o seguinte acto:

Cessação de funções de gerente: Fernando Tavares Pereira
Causa: renúncia.
Data: 23 de Abril de 2002.

Está conforme o original.

13 de Junho de 2002. � A Conservadora, Carolina Maria
Florêncio Aires. 1000088139

ESTRELA LUSA TRANSPORTES INTERNACIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Elvas. Matrícula n.º 1276/
020320; inscrição n.º 2 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número
e data da apresentação: 6/20020524.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, com relação à sociedade em epígrafe,
foram registados os seguintes actos:

Cessação de funções de gerente: Valentina Maria Garcia António
Cardoso.

Causa: renúncia.
Data: 23 de Abril de 2002.
Aumento de capital e redenominação de capital:
Quantia do aumento: 40 024,04 euros, subscrito e realizado em

dinheiro por todos os sócios na proporção das respectivas quotas,
tendo, em consequência, sido alterado o artigo 3.º do pacto social, o
qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, dividido em três quotas: duas de 2500 euros cada uma
e uma de cada um aos sócios Francisco José Colaço Cardoso e
Valentina Maria Garcia António Cardoso, e uma de 45 000 euros da
sócia Susana Sofia Garcia Cardoso.

Está conforme o original.

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

14 de Junho de 2002. � A Conservadora, Carolina Maria
Florêncio Aires. 1000088141

BOXEL 6 � COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉCTRICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Elvas. Matrícula n.º 931A/
970225; identificação de pessoa colectiva n.º 503820997; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 5 e inscrição n.º 7; números e data das
apresentações: 3 e 4/20020527.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, com relação à sociedade em epígrafe,
foram registados os seguintes actos:

Cessação de funções de gerente: Mariana Vagos Figueira Lopes.
Causa: renúncia.
Data: 2 de Abril de 2002.
Nomeação de gerente: Gregório Armando da Silva Lopes.
Data: 11 de Abril de 2002.

Está conforme o original.

14 de Junho de 2002. � A Conservadora, Carolina Maria
Florêncio Aires. 1000088142

TELEFAC ELVAS � SOCIEDADE DE IMPORTAÇÃO
E DISTRIBUIÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Elvas. Matrícula n.º 208/760422;
identificação de pessoa colectiva n.º 500583196.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que, em relação à sociedade em epígrafe,
foi efectuado o depósito dos documentos de prestação de contas
relativos ao ano de 2001.

Está conforme.

31 de Maio de 2002. � A Conservadora, Carolina Maria Florêncio
Aires. 1000088143

J. B. CANDEIAS, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Elvas. Matrícula n.º 376/851113;
identificação de pessoa colectiva n.º 501585354.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que, em relação à sociedade em epígrafe,
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foi efectuado o depósito dos documentos de prestação de contas
relativos ao ano de 2001.

Está conforme.

31 de Maio de 2002. � A Conservadora, Carolina Maria Florêncio
Aires. 1000088144

TELEFAC � SOCIEDADE INDUSTRIAL LUSO
ESPANHOLA DE FERRAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Elvas. Matrícula n.º 160/660905;
identificação de pessoa colectiva n.º 500281823.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que, em relação à sociedade em epígrafe,
foi efectuado o depósito dos documentos de prestação de contas
relativos ao ano de 2001.

Está conforme.

31 de Maio de 2002. � A Conservadora, Carolina Maria Florêncio
Aires. 1000088146

IMPERIAL LEILÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Elvas. Matrícula n.º 956/970709;
identificação de pessoa colectiva n.º 503916846; inscrição n.º 2; nú-
mero e data da apresentação: 117/20020604.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que, com relação à sociedade em epí-
grafe, foram registados os seguintes actos:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação de contas: 7 de Setembro de 2001.

Está conforme o original.

14 de Junho de 2002. � A Conservadora, Carolina Maria
Florêncio Aires. 1000088150

ALBUQUERQUE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Elvas. Matrícula n.º 186/720918;
identificação de pessoa colectiva n.º 500014116.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que, em relação à sociedade em epígrafe,
foi efectuado o depósito dos documentos de prestação de contas
relativos ao ano de 2001.

Está conforme.

31 de Maio de 2002. � A Conservadora, Carolina Maria Florêncio
Aires. 1000088151

TRANSPORTES CATANO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Elvas. Matrícula n.º 1073/
990702; identificação de pessoa colectiva n.º 504309862; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 12 e inscrição n.º 13; números e data das
apresentações: 14 e 15/20020603.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que, com relação à sociedade em epí-
grafe, foi registado o seguinte acto:

Completado o nome da gerente para: Rosa Isabel Sanchez Arias.
Nomeação de gerente: o não sócio António Vives Vives, casado

com Angeles Rivera Tenza na comunhão de adquiridos, Rua Huerta,
18, Abanilla, Espanha.

Data: 14 de Maio de 2002.

Está conforme o original.

14 de Junho de 2002. � A Conservadora, Carolina Maria
Florêncio Aires. 1000088153

BARBAS & SILVA MAGALHÃES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Elvas. Matrícula n.º 569/900306;
identificação de pessoa colectiva n.º 502307080.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que, em relação à sociedade em epígrafe,
foi efectuado o depósito dos documentos de prestação de contas
relativos ao ano de 2001.

Está conforme.

4 de Junho de 2002. � A Conservadora, Carolina Maria Florêncio
Aires. 1000088155

MONFORTE

SOCIEDADE AGRÍCOLA DA HERDADE
DO ALCAIDE, L.DA

Sede: Rua de José Mário Romão Nobre Cartaxo, 11, Monforte

Conservatória do Registo Comercial de Monforte. Matrícula n.º 37/
940708; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 2/20011220.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital de 400 000$ para 1 002 410$, sendo o aumento de
602 410$, em dinheiro, na proporção das quotas dos sócios,
redenominou o mesmo para 5000 euros e alterou o contrato quanto
ao artigo 3.º, que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, dividido em duas quotas de
2500 euros: uma pertencente a Maria da Conceição Gomes Cortes
de Moura e outra em comum e sem determinação de parte ou direi-
to em nome de Maria da Conceição Gomes Cortes de Moura e Manuel
Fernandes Cortes de Moura.

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

Está conforme o original.

6 de Junho de 2002. � O Segundo-Ajudante, João Manuel Mar-
tins Cristóvão. 1000087658

SOCIEDADE AGRÍCOLA DA HERDADE
DA CABEÇA GORDA, L.DA

Sede: Rua de José Mário Romão Nobre Cartaxo, 11, Monforte

Conservatória do Registo Comercial de Monforte. Matrícula n.º 38/
940708; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 3/20011220.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital de 400 000$ para 1 002 410$, sendo o aumento de
602 410$, em dinheiro, na proporção das quotas dos sócios,
redenominou o mesmo para 5000 euros e alterou o contrato quanto
ao artigo 3.º, que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, dividido em duas quotas de
2500 euros: uma pertencente a Maria da Conceição Gomes Cortes
de Moura e outra em comum e sem determinação de parte ou direi-
to em nome de Maria da Conceição Gomes Cortes de Moura e Manuel
Fernandes Cortes de Moura.

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

Está conforme o original.

6 de Junho de 2002. � O Segundo-Ajudante, João Manuel Mar-
tins Cristóvão. 1000087641



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 179 � 5 de Agosto de 200216 616-(64)

NISA

CMONIAL � CENTRO MÉDICO
OFTALMOLOGIA NISA-ALTER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Nisa. Matrícula n.º 130/920928;
identificação de pessoa colectiva n.º 502841117; data da apresenta-
ção: 020613.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do exercício de 2001 da so-
ciedade em epígrafe em 13 de Junho de 2002.

13 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Antonieta
Baptista Nhicas Candeias. 1000087767

PORTO
AMARANTE

PEIXOTO & FRANCISCO � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Quinta, Louredo, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 2000/
020506; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/020506.

Certifico que entre Daniela Filipa Pinto Francisco, solteira, me-
nor, representada pelos pais, Agostinho Alves Francisco e mulher,
Maria da Graça Queirós Pinto, e Aurélio Ribeiro Peixoto, casado
com Laura Maria Alves da Silveira na comunhão de adquiridos, foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte con-
trato:

1.º

A sociedade adopta a firma Peixoto & Francisco � Sociedade de
Construções, L.da, com sede no lugar da Quinta, freguesia de Louredo,
concelho de Amarante, com duração por tempo indeterminado.

§ único. A gerência da sociedade poderá livremente deslocar a sua
sede, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e criar
sucursais, filiais ou outras formas de representação.

2.º

O seu objecto consiste no seguinte: construção civil.

3.º

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

4.º

Os sócios maiores poderão fazer à sociedade os suprimentos de
que esta carecer, nas condições de pagamento e reembolso que fo-
rem deliberados em assembleia geral.

5.º

A representação da sociedade, em juízo e fora dele, será exercida
por dois ou mais gerentes, a designar em assembleia geral.

§ 1.º Ficam desde já nomeados gerentes o sócio Aurélio Ribeiro
Peixoto e o referido Agostinho Alves Francisco.

§ 2.º Para obrigar a sociedade é necessário a assinatura de dois
gerentes.

6.º

As cessões de quotas entre sócios são livres; porém, as feitas a
estranho ficam dependentes do consentimento da sociedade, a quem
é conferido o direito de preferência, em primeiro lugar, sendo con-
cedido igual direito aos demais sócios, em segundo.

7.º

A gerência será ou não remunerada, conforme for deliberado em
assembleia geral.

8.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas re-
gistadas, dirigidas aos sócios, com a antecedência de 15 dias, pelo

menos, desde que a lei não exija outras formalidades de convoca-
ção.

Conferida, está conforme.

23 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Cândida Maria
Ramos Cardoso Mesquita. 1000088071

MANUEL FERNANDO MAGALHÃES
FERREIRA � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Portelas, sem número, Salvador, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 2001/
020506; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/020506.

Certifico que Manuel Fernando Magalhães Ferreira, casado com
Rosa Teixeira de Queirós na comunhão de adquiridos, constituiu uma
sociedade unipessoal, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Manuel Fernando Magalhães Fer-
reira � Sociedade Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede no lugar de
Portelas, sem número, freguesia de Salvador do Monte, concelho de
Amarante.

2.º

A gerência poderá deslocar livremente a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar sucur-
sais, filiais, agências ou qualquer outra forma de representação local.

3.º

A sociedade tem por objecto a actividade de comércio a retalho
de materiais de construção civil e aluguer de equipamento de cons-
trução e demolição com operador.

4.º

O capital social é de 5000 euros, representado por uma quota de
igual valor nominal, pertencente ao sócio, Manuel Fernando Maga-
lhães Ferreira.

§ único. O capital social encontra-se integralmente realizado em
dinheiro.

5.º

A gerência e a representação da sociedade fica pertence ao sócio
Manuel Fernando Magalhães Ferreira, desde já nomeado gerente.

§ 1.º Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura do gerente.
§ 2.º A sociedade pode constituir mandatário mediante a outorga

de procuração adequada para o efeito.

6.º

Fica autorizada a celebração de quaisquer contratos entre o sócio
único e a sociedade, desde que se prendam com o objecto social.

7.º

Fica o gerente desde já autorizado a efectuar o levantamento to-
tal ou parcial do capital social depositado, a fim de solver as despe-
sas de equipamento da sociedade, sua constituição e registos, bem
como para fundo de maneio e para ocorrer às responsabilidades do
início da sua actividade, que desde já fica autorizada.

Conferida, está conforme.

23 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Cândida Maria
Ramos Cardoso Mesquita. 1000088069

TRANSLOUREDO � TRANSPORTES
DE MERCADORIAS, L.DA

Sede: Casas Novas, Louredo, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1999/
020515; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/020515.

Certifico que entre Joaquim Ribeiro e mulher, Deolinda Pinheiro
Pereira, casados na comunhão de adquiridos, Pedro Miguel Pereira
Ribeiro, solteiro, menor, Rogério Avelino Pereira Ribeiro, casado
com Anabela Pinto Santos na comunhão de adquiridos, Joaquim
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Leonel Pereira Ribeiro, solteiro, maior, e Maria da Graça Pereira
Ribeiro, casada com Ricardo Manuel da Silva Cerqueira na comu-
nhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma TRANSLOUREDO � Transportes de
Mercadorias, L.da, e vai ter a sua sede no lugar de Casas Novas, fre-
guesia de Louredo do concelho de Amarante.

2.º

A gerência poderá, livremente, deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe sem necessidade de
consentimento prévio de qualquer outro órgão social, bem como criar
sucursais, filiais, agências ou qualquer outra forma de representação
local.

3.º

O objecto da sociedade é a indústria de transportes rodoviários de
mercadorias em regime de aluguer.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, dividido em seis quotas: uma do valor nominal de
25 000 euros, pertencente ao sócio Joaquim Ribeiro, e cinco outras
dos valores nominais singulares iguais de 5000 euros, pertencentes
uma a cada um dos restantes sócios.

5.º

A gerência e administração da sociedade incumbem aos sócios
Joaquim Ribeiro, Deolinda Pinheiro Pereira e Joaquim Leonel Pe-
reira Ribeiro, este com capacidade profissional, ora nomeados ge-
rentes, vinculando-se a mesma pelas assinaturas únicas de qualquer
um dos dois primeiros ou pela assinatura do terceiro conjuntamente
com qualquer uma daqueles.

6.º

A divisão e a cessão de quotas a estranhos carecem do consenti-
mento da sociedade.

7.º

Poderão ser exigidas aos sócios maiores prestações suplementares
até ao quíntuplo do capital, mediante deliberação dos sócios, por
unanimidade, em assembleia geral.

8.º

As assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas diri-
gidas aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias.

Conferida, está conforme.

23 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Cândida Maria
Ramos Cardoso Mesquita. 1000088067

SERVIRÁPIDO � CONSERTOS EM CALÇADO, L.DA

Sede: Edifício Santa Luzia, lote 9, entrada 2,
loja AV, São Gonçalo, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1389/
991020; identificação de pessoa colectiva n.º 504686259; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
020508.

Certifico que, pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, foi feito
o registo de cessação de funções de gerente de José Fernando Mari-
nho Queirós, por renúncia, em 8 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

24 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Cândida Maria
Ramos Cardoso Mesquita. 1000088065

REVESTIFAZ � REVESTIMENTOS E COBERTURAS, L.DA

Sede: Bouças, Arnóia, Celorico de Basto

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 2003/
020508; identificação de pessoa colectiva n.º 505000563; averba-

mentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 5 e inscrição n.º 9; números e datas
das apresentações: 2 e 3/020410 e 4/020508.

Certifico que pelos averbamentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 5 foi
registada a cessação de funções de gerente de António de Jesus Silva
Magalhães e Maria José Guerreiro dos Reis Magalhães, por renúncia,
em 19 de Março de 2002.

E pela inscrição n.º 9 foi registada a alteração parcial de pacto
com nomeação de gerente da sócia Maria Manuela da Silva Maga-
lhães, em 19 de Março de 2002, na referida alteração foram altera-
dos o n.º 1 do artigo 1.º e artigos 3.º, 4.º e 5.º, que assim ficam com
a seguinte redacção, foi ainda redenominado o capital social em euros:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma REVESTIFAZ � Revestimentos
e Coberturas, L.da, e tem a sede no lugar de Real Cumieira, freguesia
de Gondar, deste concelho de Amarante.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é do mon-
tante de 5012 euros e 92 cêntimos, pertencendo à sócia Maria
Manuela da Silva Magalhães uma quota do valor nominal de 1670 eu-
ros e 98 cêntimos, e pertencendo cada uma das outras quotas dos
valores nominais singulares iguais de 1670 euros e 97 cêntimos a
cada um dos restantes sócios Miguel Ângelo da Silva Magalhães e
Patrícia Isabel da Silva Magalhães.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá exigir dos sócios maiores prestações suple-
mentares até ao montante máximo de 20 vezes o capital social.

ARTIGO 5.º

A administração e representação da sociedade serão exercidas por
um único gerente, vinculando-se a mesma pela sua única assinatura.

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

Conferida, está conforme o original.

24 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Cândida Maria
Ramos Cardoso Mesquita. 1000088063

CAVES DA CERCA, S. A.

Sede: Avenida de Alexandre Herculano, Madalena, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 42/
571102; identificação de pessoa colectiva n.º 500593744; data da
apresentação: 020424.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas, referente à sociedade em epígrafe, rela-
tivo ao ano de 2001.

Conferida, está conforme o original.

10 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ana Lúcia da Cos-
ta Vieira. 1000088062

JOÃO PINHEIRO � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
PEÇAS AUTO, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Calvário, Canadelo, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1994/
020426; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/020426.

Certifico que João Cristóvão Pinheiro Mendes, solteiro, maior,
constituiu a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte con-
trato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma João Pinheiro � Importação e
Exportação Peças Auto, Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede no
lugar do Calvário, freguesia de Canadelo, concelho de Amarante.

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

O objecto da sociedade consiste nas actividades de comércio por
grosso e a retalho de peças e acessórios para veículos automóveis,
incluindo importação e exportação, bem como comércio por grosso
de outros artigos não especificados.

3.º

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

4.º

A gerência social incumbe ao outorgante João Cristóvão Pinheiro
Mendes, desde já nomeado gerente, vinculando-se a sociedade pela
sua única assinatura.

5.º

Poderão ser exigidas ao sócio prestações suplementares de capital
até ao valor de 20 000 euros, mediante deliberação social.

6.º

O sócio poderá fazer à sociedade os suprimentos de que ela care-
cer, nos termos que forem acordados.

Conferida, está conforme.

10 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ana Lúcia da Cos-
ta Vieira. 1000088059

CONFECÇÕES BELTI, L.DA

Sede: Pinheiro, Ataíde, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 402/
880411; identificação de pessoa colectiva n.º 501967141; data da
apresentação: 020426.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas, referente à sociedade em epígrafe, rela-
tivo ao ano de 2001.

Conferida, está conforme o original.

10 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ana Lúcia da Cos-
ta Vieira. 1000088056

GEESATE � GABINETE DE ENGENHARIA
ELECTROTÉCNICA, L.DA

Sede: Portela, Cepelos, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula
n.º 1997/020503; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 1/020503.

Certifico que entre André Ernesto Lameiras dos Santos, solteiro,
maior, e Gilberto Pinto Teixeira, casado com Ana Cristina Baldaia
Ribeiro na comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma GEESATE � Gabinete de Engenharia
Electrotécnica, L.da, e vai ter a sua sede no lugar da Portela, fregue-
sia de Cepelos, concelho de Amarante.

2.º

A gerência poderá, livremente, deslocar a sede social, dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, sem necessidade de
consentimento prévio de qualquer outro órgão social, bem como criar
sucursais, filiais, agências ou qualquer outra forma de representação
local.

3.º

O objecto da sociedade consiste na elaboração de estudos e pro-
jectos electrotécnicos, gás, engenharia civil, mecânica,
electromecânica, desenho técnico e gráfico, serviço de impressão e
similares, consultoria, fiscalização, execução, compra e venda de
material.

4.º

O capital social, já realizado em dinheiro, é de 5000 euros, per-
tencendo a cada sócio uma quota do valor nominal singular de
2500 euros.

5.º

A gerência e a representação da sociedade incumbem aos dois
sócios, desde já nomeados gerentes, vinculando-se a sociedade pela
assinatura de qualquer um deles.

7.º

A cessão e a divisão de quotas a estranhos carecem do consenti-
mento da sociedade.

8.º

As assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas diri-
gidas aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias.

Conferida, está conforme.

14 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ana Lúcia da Cos-
ta Vieira. 1000088054

ROBIMARANTE � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Tapado, Vila Chão do Marão, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1998/
020503; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/020503.

Certifico que entre Joaquim Jorge Teixeira de Carvalho e mulher,
Maria da Graça Carvalho Gonçalves, casados na comunhão de adqui-
ridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo se-
guinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ROBIMARANTE � Sociedade
de Construções, L.da, e terá a sua sede no lugar do Tapado, Vila Chão
do Marão, Amarante.

2 � Por deliberação da gerência, a sede poderá ser deslocada den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 � A sociedade poderá adquirir livremente participações nou-
tras sociedades mesmo que estas tenham objecto diverso do seu.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de construção de edifí-
cios, reparações e obras de acabamentos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 eu-
ros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios, Joaquim Jorge
Teixeira de Carvalho e Maria da Graça Carvalho Gonçalves.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e representação da sociedade ficam a cargo
dos gerentes que forem eleitos em assembleia geral.

2 � A gerência poderá ser ou não remunerada, conforme for de-
liberado em assembleia geral.

3 � Ficam desde já designados gerentes os sócios Joaquim Jorge
Teixeira de Carvalho e Maria da Graça Carvalho Gonçalves.

4 � A sociedade obriga-se com a intervenção de um gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares,
nas condições deliberadas em assembleia geral e com o acordo unâ-
nime dos sócios até ao montante de 20 000 euros.

Conferida, está conforme.

14 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ana Lúcia da Cos-
ta Vieira. 1000088052

ALEXANDRA SILVEIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Sobreiros, Freixo de Baixo, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1996/
020430; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/020430.
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Certifico que Alexandra Maria Marinho da Silveira, solteira, mai-
or, constituiu a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte
contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Alexandra Silveira, Unipessoal, L.da,
com sede no lugar de Sobreiros, freguesia de Freixo de Baixo, con-
celho de Amarante, com duração por tempo indeterminado.

§ único. A gerência poderá deslocar livremente a sede social, den-
tro do mesmo concelho ou limítrofes, bem como criar sucursais,
filiais, agências ou outras formas de representação.

2.º

O seu objecto consiste no seguinte: prestação de serviços no âm-
bito da serralharia civil.

3.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro,
é de 5000 euros e corresponde à quota única, pertencente à sócia,
Alexandra Maria Marinho da Silveira.

4.º

A sociedade poderá exigir do sócio prestações suplementares de
capital, até ao décuplo do capital social.

5.º

O sócio poderá fazer à sociedade os suprimentos de que esta care-
cer, nas condições de pagamento e reembolso que forem deliberadas
em assembleia geral.

6.º

A representação da sociedade, em juízo e fora dele, activa ou
passivamente, será exercida pela gerência.

§ 1.º Fica desde já nomeada gerente a única sócia, Alexandra Ma-
ria Marinho da Silveira.

§ 2.º Para obrigar a sociedade é necessária a assinatura de um
gerente.

7.º

§ 1.º A gerência será ou não remunerada, conforme deliberação
tomada em assembleia geral.

§ 2.º A gerência tem a faculdade de constituir mandatários da
sociedade para a prática de actos determinados e de acordo com
o preceituado no n.º 6 do artigo 252.º do Código das Sociedades
Comerciais.

Conferida, está conforme.

10 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ana Lúcia da Cos-
ta Vieira. 1000088047

LURDES GONÇALVES � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Edifício Navarras, loja 16, 1.º, Cepelos, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1995/
020429; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/020429.

Certifico que Maria de Lurdes Gonçalves, divorciada, constituiu a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Lurdes Gonçalves � Comércio de
Vestuário, Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede no edifício Navarras,
loja 16, 1.º, freguesia de Cepelos, concelho Amarante.

2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio a retalho de vestu-
ário para adultos.

3.º

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

4.º

A gerência social incumbe à outorgante, Maria de Lurdes Gonçal-
ves, desde já nomeada gerente, vinculando-se a sociedade pela sua
única assinatura.

Conferida, está conforme.

10 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ana Lúcia da Cos-
ta Vieira. 1000088045

SOCIEDADE AGRÍCOLA DO VALE DO ODRES, L.DA

Sede: Casa das Quintãs, Travanca, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1993/
020422; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/020422.

Certifico que entre:
1.º Maria Teresa Moreira de Alcobia Batista Moreira da Silva,

viúva, natural de Tomar (Santa Maria dos Olivais), concelho de
Tomar, residente nesta cidade, na Rua da Guiné, 3, 4.º, identificação
fiscal n.º 119888394;

2.º Maria Manuel Batista Moreira da Silva Fidalgo Graça, natural
de São Sebastião da Pedreira, Lisboa, casada no regime da comunhão
de adquiridos com Jerónimo Alexandre Fidalgo da Costa Faustino
Graça, residente na dita Rua da Guiné, 3, 1.º, identificação fiscal
n.º 203726669;

3.º Jorge Manuel Batista Moreira da Silva, natural do Campo Gran-
de, Lisboa, casado no regime da comunhão de adquiridos com Ale-
xandra Cristina Cordeiro Martins Cabral, residente no Casalinho do
Pinhal, lote 3, 1.º, direito, em Mem Martins, concelho de Sintra,
identificação fiscal n.º 200857487;

4.º Pedro Manuel Batista Moreira da Silva, natural de Coimbra
(Sé Nova), concelho de Coimbra, casado no regime da separação de
bens com Maria João Sousa Lopes Dias Costa Moreira da Silva, re-
sidente na Casa de São Lourenço, lugar de Quinchães, freguesia de
Monte Córdova, concelho de Santo Tirso, identificação fiscal
n.º 190675349,
foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte
contrato:

CAPÍTULO I

Denominação, sede, objecto e duração

1.º

A sociedade adopta a denominação de Sociedade Agrícola do Vale
do Odres, L.da

2.º

1 � A sede da sociedade é na Casa das Quintãs, freguesia de
Travanca, concelho de Amarante.

2 � A gerência poderá, por simples deliberação, transferir o lo-
cal da sede social, dentro do mesmo concelho ou para concelho li-
mítrofe, bem como estabelecer sucursais, filiais ou quaisquer outras
formas de representação social, no País ou no estrangeiro.

3.º

A sociedade tem por objecto a exploração de bens próprios e alhei-
os, rústicos e urbanos, e designadamente o desenvolvimento de pro-
jectos imobiliários, agrícolas, silvícolas e turísticos.

4.º

A sociedade poderá ainda participar livremente no capital de so-
ciedades com objecto diferente do seu, em sociedades reguladas por
leis especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

5.º

A sociedade durará por tempo indeterminado.

CAPÍTULO II

Do capital social, das quotas
e das prestações suplementares

6.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado e acha-se dividido em quatro quotas, sendo: uma de 1250 eu-
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ros, da sócia Maria Teresa Moreira de Alcobia Baptista Moreira da
Silva; uma de 1250 euros, da sócia Maria Manuel Baptista Moreira
da Silva Fidalgo Graça; uma de 1250 euros, do sócio Jorge Manuel
Baptista Moreira da Silva; uma de 1250 euros, do sócio Pedro Ma-
nuel Baptista Moreira da Silva.

7.º

1 � A cessão de quotas é livre entre os actuais sócios e destes
para os seus ascendentes ou descendentes.

2 � Em todos os demais casos, a cessão de quotas carece sempre
do prévio consentimento da sociedade.

8.º

1 � A sociedade pode amortizar quotas nas seguintes condições:
a) Por acordo com o sócio;
b) No caso de morte, falência, insolvência ou interdição do só-

cio;
c) Quando a quota haja sido arrolada, penhorada, nacionalizada

ou, por algum modo, sujeita a qualquer providência judicial ou legal;
d) No caso de adjudicação da quota ao cônjuge de um sócio em

processo de divórcio ou separação.
2 � Nos casos previstos nas alíneas b) , c) e d), o valor da amor-

tização será o que resultar para a referida quota da situação líquida
apurada no último balanço aprovado e será pago em seis prestações
semestrais, iguais e sucessivas.

9.º

1 � A sociedade pode excluir um sócio sempre que este haja vi-
olado grave e conscientemente os presentes estatutos.

2 � Em caso de exclusão de sócios, aplicar-se-á para os devidos
efeitos o disposto no n.º 2 do artigo anterior.

10.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos que esta care-
cer, nas condições previamente definidas por deliberação tomada em
assembleia geral.

CAPÍTULO III

Da assembleia geral e da gerência

11.º

A assembleia geral é composta por todos os sócios no pleno gozo
dos seus direitos sociais e reunirá ordinariamente uma vez por ano
até 31 de Março, para discutir, aprovar ou modificar o relatório, o
balanço e as contas da sociedade e extraordinariamente sempre que
para tal for convocada pela gerência.

12.º

A gerência será exercida por um a três gerentes eleitos em assem-
bleia geral.

13.º

Os gerentes exercerão as suas funções com dispensa de caução e
com ou sem remuneração conforme for deliberado em assembleia
geral.

14.º

1 � A gerência disporá dos mais amplos poderes de administra-
ção e representará a sociedade, activa e passivamente, em juízo e
fora dele.

2 � Caberá, especialmente, à gerência:
a) Transferir a sede da sociedade dentro do mesmo concelho ou

para concelho limítrofe;
b) Tomar e ceder participações sociais;
c) Tomar e dar de arrendamento prédios rústicos ou urbanos;
d) Tomar e dar de trespasse ou em exploração estabelecimentos

comerciais ou industriais;
e) Adquirir, alienar ou permutar, bem como obrigá-los por qual-

quer forma, bens móveis;
f) Adquirir bens imóveis;
g) Construir mandatários da sociedade;
h) Confessar, desistir ou transigir em quaisquer acções e ainda

comprometer a sociedade em arbitragens.
3 � Carecerá sempre de prévia autorização da assembleia geral a

alienação ou oneração de bens imóveis da sociedade, bem como a
obtenção de empréstimos pela sociedade por valor que supere o
quádruplo do capital social.

15.º

A sociedade obriga-se pela assinatura de um só gerente.

CAPÍTULO IV

Exercícios sociais

16.º

O ano social com o ano civil.

17.º

Os lucros líquidos que se apurarem em cada exercício terão a apli-
cação que lhes for dada pelos sócios, reunidos em assembleia geral,
depois de deduzidos 5 % para reserva legal, dentro dos limites fixa-
dos por lei.

CAPÍTULO V

Disposições finais e transitórias

18.º

A sociedade dissolve-se nos casos e termos estabelecidos na lei,
sendo liquidatário o seu conselho de gerência à data.

19.º

Os litígios que surjam entre os sócios ou entre estes e a sociedade
serão dirimidos por arbitragem, com renúncia expressa ao foro or-
dinário, a compor por um árbitro apenas, se as partes em litígio
nisso acordarem, ou, no caso contrário, por um árbitro da designa-
ção de cada uma delas, os quais designarão um terceiro que presidirá
e terá voto de qualidade.

Os árbitros reunirão em Lisboa e deliberarão ex aequo et bono e
sem recurso.

Conferida, está conforme.

9 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ana Lúcia da Costa
Vieira. 1000088044

COMGESTÃO � CONSULTORIA
PARA OS NEGÓCIOS E GESTÃO, L.DA

Sede: Clube Residencial da Madalena, lote 10, 2.º piso,
fracção K, Madalena, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1279/
981112; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; núme-
ros e data das apresentações: 3 e 4/020424.

Certifico que a ex-sócia Lígia Manuela Lopes Silva cessou as fun-
ções de gerência, por renúncia, em 31 de Janeiro de 2002 e aumen-
tou o capital com mais a importância de 4820$, tendo, em conse-
quência, sido alterados os artigos 3.º, n.º 1 do artigo 4.º, eliminando
o n.º 2 deste artigo e passando o seu n.º 3 a ser o n.º 2, que passaram
a ficar com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é do mon-
tante de 10 000 euros, pertencendo ao sócio José António Queirós
Gomes três quotas dos valores nominais singulares iguais de 2500 eu-
ros e à sócia Paula Regina Passeira Rodrigues uma quota do valor
nominal de 2500 euros.

§ único. Poderão ser exigidas prestações suplementares de capi-
tal, aos sócios, até ao montante de 100 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e representação da sociedade serão exerci-
das por um único gerente, vinculando-se a mesma pela sua única
assinatura.

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

Conferida, está conforme.

7 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ana Lúcia da Costa
Vieira. 1000088042
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PSICOBASTO � CENTRO PSICOPEDAGÓGICO
DE CELORICO DE BASTO, L.DA

Sede: Burgada de Baixo, fracção C, São Gonçalo, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1606/
010328; identificação de pessoa colectiva n.º 505376270; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 23/020424.

Certifico que a sociedade em epígrafe alterou parcialmente o pac-
to, tendo, em consequência, sido alterado o artigo 2.º, que passou a
ficar com a seguinte redacção:

2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços na área
da saúde, acção social e educação, nomeadamente psiquiatria e
pedopsiquiatria, terapia da fala, terapia ocupacional, fisioterapia,
hidroterapia, psicologia, ginástica médica, musicoterapia, apoio
psicopedagógico no ensino especial e actividades similares.

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

Conferida, está conforme o original.

9 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ana Lúcia da Costa
Vieira. 1000088040

J. J. PINTO, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Padrão, Mancelos, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1387/
991014; identificação de pessoa colectiva n.º 504631764; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrições n.os 3 e 4; números e datas
das apresentações: 8/020419 e 13/020507.

Certifico que o ex-sócio Joaquim de Jesus Pinto cessou as funções
de gerência, por renúncia, em 22 de Novembro de 2001 e na mesma
data autorizou que a firma social se mantenha inalterável, tendo,
em consequência, sido alterado o artigo 4.º, que passou a ficar com
a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade pertence ao sócio Jaime de Jesus Pinto,
que desde já é nomeado gerente, sendo suficiente a sua assinatura
para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos.

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

Conferida, está conforme o original.

9 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ana Lúcia da Costa
Vieira. 1000088038

FONSECA & LINO, L.DA

Sede: Rua de António Carneiro, Cepelos, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 336/
851107; identificação de pessoa colectiva n.º 501573690; inscrição
n.º 10; número e data da apresentação: 1/020419.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi regista-
da a dissolução e o encerramento da liquidação da mesma sociedade.

Data da aprovação das contas: 6 de Março de 2002.

Conferida, está conforme.

12 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ana Lúcia da Cos-
ta Vieira. 1000088035

MACHADO & GONÇALVES, L.DA

Sede: Sobre Outeiro, Olo, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1990/
020419; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/020419.

Certifico que entre Artur Teixeira Gonçalves, casado com Rosa
Maria Gonçalves na comunhão de adquiridos, e Hermenegildo Ma-

chado Ribeiro, solteiro, maior, foi constituída a sociedade em epí-
grafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Machado & Gonçalves, L.da, com sede
no lugar de Sobre Outeiro, freguesia de Olo, concelho de Amarante,
com duração por tempo indeterminado.

2.º

Por simples deliberação da assembleia geral, pode a sede social ser
deslocada para outro lugar dentro da mesma localidade ou concelhos
limítrofes.

3.º

O seu objecto consiste no comércio por grosso de materiais de
construção civil e serviços similares; transporte de materiais no
âmbito da construção civil; prestação de serviços a empresas no ramo
da construção civil; serviços de construção civil.

4.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro,
é de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, de igual valor
nominal, de 2500 euros, pertencendo uma a cada sócio.

5.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que esta
carecer, nas condições de pagamento e reembolso que forem delibe-
radas em assembleia geral.

6.º

A sociedade em deliberação da sua assembleia geral pode exigir
dos seus sócios prestações suplementares de capital até ao montante
de 50 000 euros.

7.º

As cessões de quotas entre sócios são livres. Quando feitas a es-
tranhos dependem sempre do consentimento da sociedade.

8.º

A administração e representação da sociedade, em juízo e fora
dele, activa e passivamente, será exercida por um ou mais gerentes,
designados em assembleia geral.

§ 1.º Ficam, desde já, nomeados gerentes os dois sócios.
§ 2.º Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos

é bastante a assinatura de um gerente.
§ 3.º A gerência será ou não remunerada, como vier a ser delibe-

rado em assembleia geral.
§ 4.º A sociedade por intermédio da gerência poderá constituir

procuradores ou mandatários forenses que obrigarão a sociedade nos
termos e limites fixados nos respectivos instrumentos.

9.º

A amortização de quotas é permitida nos seguintes casos:
a) Cessão de quotas sem o consentimento da sociedade;
b) Se um sócio for interdito, julgado inabilitado, declarado falido

ou insolvente;
c) Penhora ou arresto de quota ou por qualquer outra forma sujei-

ta a apreensão judicial;
d) Nos demais casos previstos na lei.

10.º

Na hipótese da amortização com base na exclusão de um sócio e
no caso das alíneas do artigo anterior deste pacto, a sociedade paga-
rá pela amortização o valor que lhe corresponder calculado com base
no último balanço aprovado em 12 prestações trimestrais iguais.

11.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas regis-
tadas dirigidas aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias, salvo
os casos para que a lei prescreva formalidades especiais de convoca-
ção.

Conferida, está conforme.

9 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ana Lúcia da Costa
Vieira. 1000088034
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FULNOR � FÁBRICA DE URNAS DO NORTE, L.DA

Sede: Sobreiro, Aboim, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1383/
990929; identificação de pessoa colectiva n.º 504669818; inscrição
n.º 13; número e data da apresentação: 17/020419.

Certifico que a sociedade em epígrafe alterou parcialmente o pac-
to, tendo, em consequência, sido alterado o artigo 3.º, que passou a
ficar com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente subscrito em dinheiro e outros
valores, é de 24 939 euros e 89 cêntimos e corresponde à soma de
três quotas: uma no valor nominal de 12 469 euros e 95 cêntimos,
pertencente ao sócio António Cândido Marinho Coelho, e duas, de
igual valor nominal, de 6234 euros e 97 cêntimos, pertencendo uma
a cada um dos sócios Davide Marinho Coelho e Jorge Manuel Mari-
nho Coelho.

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

Conferida, está conforme o original.

9 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ana Lúcia da Costa
Vieira. 1000088032

JOSÉ PINTO & ESPOSA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Mimosas, Jazente, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1991/
020419; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/
020419.

Certifico que entre José Teixeira Pinto e mulher, Maria Fernanda
Morais da Silva Pinto, casados na comunhão de adquiridos, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma José Pinto & Esposa � Construções,
L.da, com sede no lugar de Mimosas, freguesia de Jazente, concelho
de Amarante, com duração por tempo indeterminado.

§ único. A gerência da sociedade poderá livremente deslocar a sua
sede, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e criar
sucursais, filiais ou outras formas de representação.

2.º

O seu objecto consiste no seguinte: construção civil, construção e
reparação de edifícios e obras de restauro, pinturas e estuques.

3.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro,
é de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas de igual valor
nominal de 2500 euros, pertencendo uma a cada um dos sócios.

4.º

Os sócios obrigam-se a fazer prestações suplementares de capital,
até ao décuplo do capital social.

5.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que esta
carecer, nas condições de pagamento e reembolso que forem delibe-
radas em assembleia geral.

6.º

A representação da sociedade, em juízo e fora dele, será exercida
por um ou mais gerentes, a designar em assembleia geral.

§ 1.º Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.
§ 2.º Para obrigar a sociedade será suficiente a assinatura de um

gerente.
7.º

As cessões de quotas entre sócios são livres; porém, as feitas a
estranho ficam dependentes do consentimento da sociedade, a quem

é conferido o direito de preferência, em primeiro lugar, sendo con-
cedido igual direito aos demais sócios, em segundo.

8.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas regis-
tadas, dirigidas aos sócios, com a antecedência de 15 dias, pelo me-
nos, desde que a lei não exija outras formalidades de convocação.

Conferida, está conforme.

9 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ana Lúcia da Costa
Vieira. 1000088031

MESTRE JARDINEIRO, L.DA

Sede: Figueiredo, Cepelos, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1992/
020419; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 25/020419.

Certifico que entre António José Trigo, casado com Maria Sofia
Pereira Girão Amial Trigo na comunhão de adquiridos, Maria João
Amial Trigo e Laura Amial Trigo, solteiras, maiores, foi constituída
a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Mestre Jardineiro, L.da, e vai ter a sua
sede no lugar de Figueiredo, freguesia de Cepelos, concelho de Ama-
rante.

2.º

A gerência poderá, livremente, deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, sem necessidade de
consentimento prévio de qualquer outro órgão social, bem como criar
sucursais, filiais, agências ou qualquer outra forma de representação
local.

3.º

O objecto da sociedade consiste no cultivo de plantas ornamen-
tais, comércio a retalho de plantas ornamentais.

4.º

O capital social, já realizado em dinheiro, é de 5000 euros, per-
tencendo ao sócio António José Trigo uma quota do valor nominal
singular de 4000 euros e a cada uma das restantes sócias uma quota
de valor nominal igual de 500 euros.

5.º

A cessão de quotas a estranhos é livre, mas os sócios terão sem-
pre o direito de preferência na aquisição da quota alienada.

6.º

1 � A gerência fica atribuída às sócias Maria João e Laura, sem
que seja devida qualquer remuneração a qualquer uma delas.

2 � Para representar validamente a sociedade em todos os actos
e contratos é necessária a assinatura de ambas as sócias gerentes.

7.º

1 � A sociedade pode amortizar a quota que for arrolada, arres-
tada, penhorada ou incluída na massa falida ou insolvente.

2 � A contrapartida da amortização é o valor da liquidação da
quota determinada pelo balanço a que então se proceder e será paga
em duas prestações, a efectuar dentro de seis meses a um ano, após
a fixação da contrapartida.

8.º

As assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas diri-
gidas aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias.

Conferida, está conforme.

8 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ana Lúcia da Costa
Vieira. 1000088030

TALHO CARDINALE, L.DA

Sede: Murtas, Madalena, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 776/
940414; identificação de pessoa colectiva n.º 503184543; averba-
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mento n.º 1 à inscrição n.º E-1 e inscrição n.º 2; números e data das
apresentações: 19 e 21/020419.

Certifico que o ex-sócio Vincenzo Cardinale cessou as funções de
gerência, por renúncia, em 4 de Outubro de 2001 e a sociedade em
epígrafe deslocou a sede para o edifício Cristal Center, lugar de Ra-
mos, Telões, deste concelho de Amarante.

Conferida, está conforme.

8 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ana Lúcia da Costa
Vieira. 1000088029

MARANTAUTO � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Salgueirinhos, Telões, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1544/
001031; identificação de pessoa colectiva n.º 505093391; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data das
apresentações: 9 e 10/020416.

Certifico que a ex-sócia Maria Olívia Castro Lopes Cerqueira ces-
sou as funções de gerência, por renúncia, em 25 de Março de 2002,
tendo na mesma data sido nomeado gerente Luciano Carlos Macedo
Gonçalves.

Conferida, está conforme o original.

7 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ana Lúcia da Costa
Vieira. 1000088028

ANTÓNIO PEREIRA � ÁGUA DO MARÃO, L.DA

Sede: Largo de São Pedro, 2.º, A, São Gonçalo, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 576/
910529; identificação de pessoa colectiva n.º 502581085; inscrição
n.º 6; número e data da apresentação: 8/020416.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o capital de
400 000 000$ para 2 000 000 euros, redenominou-o para euros e al-
terou o objecto, tendo, em consequência, sido alterados os artigos 3.º
e 4.º, que passaram a ficar com a seguinte redacção:

3.º

O objecto da sociedade consiste na exploração, transformação,
engarrafamento e comercialização de água de mesa e seus derivados,
e comércio por grosso de bebidas alcoólicas.

4.º

O capital social, integralmente realizado, é do montante de
2 000 000 euros, dividido em duas quotas: uma do valor nominal de
1 900 000 euros, pertencente ao sócio António Ribeiro Pereira, e
uma outra do valor nominal de 100 000 euros, pertencente à sócia
Rosa Maria Parente da Mota.

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

Conferida, está conforme o original.

7 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ana Lúcia da Costa
Vieira. 1000088027

TÊXTEIS RUBRUNO � TEIXEIRA & QUEIRÓS, L.DA

Sede: São Brás, Telões, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1299/
990112; identificação de pessoa colectiva n.º 504315200; inscrição
n.º 8; número e data da apresentação: 8/020412.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi regista-
da a dissolução e o encerramento da liquidação da mesma sociedade.

Data da aprovação das contas: 4 de Março de 2002.

Conferida, está conforme.

12 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ana Lúcia da Cos-
ta Vieira. 1000088024

SERRA LISA SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Sede: Alto da Lixa, Borba de Godim, Felgueiras

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1987/
020412; identificação de pessoa colectiva n.º 502079150; inscrição
n.º 13; número e data da apresentação: 16/020412.

Certifico que a sociedade em epígrafe deslocou a sede para o lugar
do Alto da Lixa, Freixo de Cima, deste concelho de Amarante.

Conferida, está conforme o original.

7 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ana Lúcia da Costa
Vieira. 1000088023

MANUEL PINHEIRO, L.DA

Sede: Luzes, Gatão, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 243/
810109; identificação de pessoa colectiva n.º 501118640; inscrição
n.º 6; número e data da apresentação: 4/020416.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o capital de
49 879,80 euros para 150 000 euros, tendo, em consequência, sido
alterado o artigo 3.º, que passou a ficar com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, subscrito e realizado, é de 150 000 euros, dividi-
do em quatro quotas: duas dos valores nominais singulares de
65 024 euros e 4 cêntimos e de 9975 euros e 96 cêntimos, perten-
centes ao sócio João Manuel Alves Pinheiro, e as restantes outras
duas dos valores nominais singulares de 65 024 euros e 4 cêntimos e
de 9975 euros e 96 cêntimos, pertencentes à sócia Cristina Maria
Alves Pinheiro.

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

Conferida, está conforme o original.

7 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ana Lúcia da Costa
Vieira. 1000088021

PADARIA E PASTELARIA BEIRA CAIS, L.DA

Sede: Rua de Guimarães, Edifício da Vinha,
fracção AK, São Gonçalo, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1541/
001025; identificação de pessoa colectiva n.º 505166810; inscrição
n.º 8; números e data das apresentações: 1, 2 e 3/020412.

Certifico que os ex-sócios José António Pereira Moreira e Joa-
quim Fernando Rangel Ferraz cessaram as funções de gerência, por
renúncia, em 28 de Setembro de 2001, tendo em consequência sido
alterado o artigo 4.º, que passou a ficar com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade incumbe ao, desde sempre, nomeado ge-
rente Alberto António Pinto, vinculando-se a sociedade pela sua única
assinatura.

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

Conferida, está conforme o original.

7 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ana Lúcia da Costa
Vieira. 1000088019

BRUNO SERAFIM, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Clube Residencial da Madalena, lote 10, loja E,
Madalena, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1986/
020412; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/020412.
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Certifico que Bruno Daniel Mendes Serafim, solteiro, maior, cons-
tituiu a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Bruno Serafim, Unipessoal, L.da, e vai
ter a sua sede no Clube Residencial da Madalena, lote 10, loja E,
freguesia da Madalena, concelho de Amarante.

2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de serviços de con-
tabilidade, auditoria e consultadoria fiscal.

3.º

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

4.º

A gerência social incumbe ao outorgante, Bruno Daniel Mendes
Serafim, desde já nomeado gerente, vinculando-se a sociedade pela
sua única assinatura.

Conferida, está conforme.

7 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ana Lúcia da Costa
Vieira. 1000088017

CONSTRUÇÕES JOSÉ ALBANO DA SILVA,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Cavalinho, Gondar, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 2011/
020521; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/020521.

Certifico que José Albano da Silva, casado com Isabel Maria Ro-
drigues Sampaio na comunhão de adquiridos, constituiu uma socie-
dade unipessoal, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Construções José Albano da Silva,
Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede no lugar do Cavalinho, fregue-
sia de Gondar, concelho de Amarante.

2.º

O objecto da sociedade consiste nos trabalhos de construção civil,
de restauração e de construção de edifícios, incluindo serviços de
electricidade, de pichelaria, de carpintaria e de serralharia.

3.º

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

4.º

A gerência social incumbe ao outorgante, José Albano da Silva,
desde já nomeado gerente, vinculando-se a sociedade pela sua única
assinatura.

Conferida, está conforme.

31 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Cândida Maria
Ramos Cardoso Mesquita. 1000088123

JOSÉ FERNANDO MONTEIRO PINTO, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Serra Água e Leite, Mancelos, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 2009/
020516; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/020516.

Certifico que José Fernando Monteiro Pinto, casado com Marga-
rida Emília Ribeiro Neves na comunhão de adquiridos, constituiu uma
sociedade unipessoal, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma José Fernando Monteiro Pinto, So-
ciedade Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede no lugar de Serra Água
e Leite, freguesia de Mancelos, concelho de Amarante.

2.º

O objecto da sociedade consiste na colocação de estores.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros.

4.º

A gerência social incumbe ao outorgante, José Fernando Mon-
teiro Pinto, desde já nomeado gerente, vinculando-se a sociedade
pela sua única assinatura.

Conferida, está conforme.

31 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Cândida Maria
Ramos Cardoso Mesquita. 1000088121

MANUEL FERREIRA CARDOSO, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Nora, Figueiró (Santiago), Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula
n.º 2008/020516; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 4/020516.

Certifico que Augusto Manuel Ferreira Cardoso, casado com Alci-
na Manuela Teixeira Pereira na comunhão de adquiridos, constituiu
uma sociedade unipessoal, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Manuel Ferreira Cardoso, Unipessoal,
L.da, fica com sede no lugar de Nora, da freguesia de Figueiró (San-
tiago), do concelho de Amarante.

§ único. Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social
ser transferida para outro local, dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, e serem criadas sucursais, agências, filiais ou quais-
quer outras formas de representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto reparação de veículos automóveis.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, está representado por uma quota de igual valor, perten-
cente ao sócio único, Augusto Manuel Ferreira Cardoso.

ARTIGO 4.º

Podem ser exigidas ao sócio prestações suplementares até ao
montante de 25 000 euros, podendo ainda o sócio fazer à sociedade
os suprimentos de que esta carecer, nos termos e condições a delibe-
rar.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deci-
dido pelo sócio único, será exercida por um gerente ou mais geren-
tes a nomear, ficando desde já nomeado gerente o sócio, Augusto
Manuel Ferreira Cardoso.

§ 1.º A sociedade obriga-se pela assinatura de um dos gerentes.
§ 2.º É expressamente proibido aos gerentes obrigarem a socie-

dade em fianças, abonações ou letras de favor.

ARTIGO 6.º

A sociedade autoriza a celebração de negócios entre o sócio único
e a sociedade, no entanto, tais negócios devem servir à prossecução
do objecto da sociedade.

ARTIGO 7.º

No caso de morte do sócio único, os seus herdeiros nomearão de
entre eles um que os represente a todos na sociedade, enquanto a
quota permanecer indivisa.

ARTIGO 8.º

Por decisão do sócio único, a sociedade pode ser convertida numa
sociedade por quotas plural, através da divisão e cessão da quota ou
aumento de capital social por entrada de um novo sócio.
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ARTIGO 9.º

A sociedade dissolver-se-á nos casos previstos na lei e ainda me-
diante decisão do seu sócio único.

Conferida, está conforme.

31 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Cândida Maria
Ramos Cardoso Mesquita. 1000088120

CONSTRUÇÕES OSÓRIO, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Pidre, Mancelos, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 2007/
020516; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/020516.

Certifico que António José Coelho Osório, casado com Maria de
Fátima Teixeira Pinto na comunhão de adquiridos, constituiu uma
sociedade unipessoal, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Construções Osório, Unipessoal, L.da,
e vai ter a sua sede no lugar de Pidre, freguesia de Mancelos, conce-
lho de Amarante.

2.º

O objecto da sociedade consiste na construção geral de edifícios e
engenharia civil.

3.º

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

4.º

A gerência social incumbe ao outorgante, António José Coelho
Osório, desde já nomeado gerente, vinculando-se a sociedade pela
sua única assinatura.

Conferida, está conforme.

31 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Cândida Maria
Ramos Cardoso Mesquita. 1000088118

GLÓRIA & TEIXEIRA, CARPINTARIA, L.DA

Sede: Gunheiro, Mancelos, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 2006/
020516; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/020516.

Certifico que entre Carlos Alberto Mota Teixeira e mulher, Ma-
ria da Glória Macedo de Oliveira Teixeira, casados na comunhão de
adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Glória & Teixeira, Carpintaria, L.da,
e vai ter a sua sede no lugar de Gunheiro, freguesia de Mancelos,
concelho de Amarante.

2.º

A gerência poderá, livremente, deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, sem necessidade de
consentimento prévio de qualquer outro órgão social, bem como criar
sucursais, filiais, agências ou qualquer outra forma de representação
local.

3.º

O objecto da sociedade consiste na montagem de trabalhos de
carpintaria de apoio à construção civil.

4.º

O capital social, já realizado em dinheiro, é de 5000 euros, per-
tencendo a cada sócio uma quota do valor nominal singular igual de
2500 euros.

5.º

A gerência da sociedade incumbe aos dois sócios, desde já nomea-
dos gerentes, vinculando-se a sociedade pela assinatura de qualquer
um deles.

6.º

A cessão e a divisão de quotas a estranhos carecem do consenti-
mento da sociedade.

7.º

As assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas diri-
gidas aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias.

Conferida, está conforme.

31 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Cândida Maria
Ramos Cardoso Mesquita. 1000088116

PLÁSTICOS VISCONDE � HERDEIROS
DE AFONSO TEIXEIRA, L.DA

Sede: Alto de Salgueiros, Real, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1053/
961219; identificação de pessoa colectiva n.º 503785709; data da
apresentação: 020513.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas, referentes à sociedade em epígrafe, rela-
tivos ao ano de 2000.

Conferida, está conforme o original.

31 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Cândida Maria
Ramos Cardoso Mesquita. 1000088114

MOTA & COMPANHIA, S. A.

Sede: Casa da Calçada, Cepelos, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 25/
460903; identificação de pessoa colectiva n.º 500197814; inscrição
n.º 45; número e data da apresentação: 13/020510.

Certifico que, pela inscrição n.º 45, foi feito o registo de altera-
ção parcial de pacto; em consequência, foi alterado o artigo 18.º,
n.º 1, que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 18.º

1 � A sociedade fica obrigada:
a) Pela assinatura conjunta de dois administradores;
b) Pela assinatura de um administrador no qual o conselho de

administração tenha delegado poderes bastantes, nos termos do
n.º 1 do artigo 17.º;

c) Pela assinatura de um administrador e de um mandatário ou
procurador com poderes bastantes para o efeito;

d) Pela assinatura de mandatário ou procurador nomeado nos ter-
mos do n.º 2 do artigo 17.º e que sozinho tenha poderes bastantes
para o acto;

e) Pela simples assinatura de um qualquer administrador para efei-
tos de apresentação de propostas em concursos públicos ou priva-
dos.

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

Conferida, está conforme o original.

27 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Cândida Maria
Ramos Cardoso Mesquita. 1000088113

MOTA & COMPANHIA, S. A.

Sede: Casa da Calçada, Cepelos, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 25/
460903; identificação de pessoa colectiva n.º 500197814; averba-
mentos n.os 3 e 4 à inscrição n.º 33, averbamento n.º 3 à inscrição
n.º 37, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 34 e inscrições n.os 42, 43 e
44; números e data das apresentações: 5 a 12/020510.

Certifico que, pelo averbamento n.º 3 à inscrição n.º 33, foi feito
o registo de cessação de funções dos membros do conselho de admi-
nistração e fiscalização.
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Presidente do conselho de administração, António Manuel Quei-
rós Vasconcelos da Mota, por renúncia, em 18 de Março de 2002 e
do vogal efectivo do conselho fiscal, António Manuel Malheiro
Barbosa Cabral, por renúncia, em 28 de Março de 2002.

Pelo averbamento n.º 4 à mesma inscrição, a administradora Maria
Manuela Queirós Vasconcelos Mota passou a exercer o cargo de
presidente do conselho de administração e o administrador Mário
Jorge de Melo Faria de Barros passou a exercer o cargo de vice-
-presidente do conselho de administração.

Pelo averbamento n.º 3 à inscrição n.º 37, foi feito o registo de
cessação de funções do membro do conselho de administração, o
vogal Jorge Evelino de Sousa Andrade Vieira, por renúncia, em 14 de
Março de 2002.

Pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 34, foi feito o registo de
cessação de funções do secretário suplente, Maria Luísa da Fonseca
Santana Curado, por renúncia, em 28 de Março de 2002.

Pela inscrição n.º 42, foi feito o registo de nomeação dos mem-
bros do conselho de administração, para o quadriénio de 1999 a 2002.

Vogais: Luís Miguel Corte Real Faria de Magalhães e Paulo José
Ferreira de Sousa Dias Pinheiro.

Data da deliberação: 28 de Março de 2002.

Pela inscrição n.º 43, foi feito o registo de nomeação do secretá-
rio suplente, João Paulo de Brito Sítima Amante.

Data da deliberação: 9 de Abril de 2002.

E pela inscrição n.º 44, foi feito o registo de nomeação de um
membro efectivo do conselho fiscal, para o quadriénio de 1999 a
2002, José Pedro Castanheira Rodrigues.

Data da deliberação: 28 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

27 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Cândida Maria
Ramos Cardoso Mesquita. 1000088111

GEOGRANITOS � PEDREIRAS DE AMARANTE, L.DA

Sede: Várzea, Aboadela, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 408/
880523; identificação de pessoa colectiva n.º 501987550; inscrição
n.º 21; data da apresentação: 020510.

Certifico que, pela inscrição n.º 21, foi registada a deliberação da
manutenção do domínio total a favor de Mota & Companhia, S. A.

Data da deliberação: 28 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

24 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Cândida Maria
Ramos Cardoso Mesquita. 1000088109

ADRIANO & BEATRIZ � RESTAURANTE
E CHURRASQUEIRA, L.DA

Sede: Cruz, Real, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 2004/
020520; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/020520.

Certifico que entre José Adriano Rodrigues e mulher, Emília Bea-
triz Magalhães Teixeira, casados na comunhão de adquiridos, foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte con-
trato:

1.º

A sociedade adopta a denominação Adriano & Beatriz � Restau-
rante e Churrasqueira, L.da, com sede no lugar de Cruz, freguesia de
Real, concelho de Amarante, com duração por tempo indeterminado.

2.º

Por simples deliberação da assembleia geral, pode a sede social ser
deslocada para outro lugar dentro da mesma localidade ou concelhos
limítrofes.

3.º

O seu objecto consiste em serviço de restaurante de tipo regional.

4.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro
é de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, de igual valor
nominal, de 2500 euros, pertencendo uma a cada sócio.

5.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que esta
carecer, nas condições de pagamento e reembolso que forem delibe-
radas em assembleia geral.

6.º

A sociedade, em deliberação da sua assembleia geral, pode exigir
dos seus sócios prestações suplementares de capital até ao montante
de 50 000 euros.

7.º

As cessões de quotas entre sócios são livres. Quando feitas a es-
tranhos dependem sempre do consentimento da sociedade.

8.º

A administração e representação da sociedade, em juízo e fora
dele, activa e passivamente, será exercida por um ou mais gerentes,
designados em assembleia geral.

§ 1.º Ficam, desde já, nomeados gerentes os dois sócios.
§ 2.º Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos

é bastante a assinatura de um só gerente.
§ 3.º A gerência será ou não remunerada, como vier a ser delibe-

rado em assembleia geral.
§ 4.º A sociedade por intermédio da gerência poderá constituir

procuradores ou mandatários forenses que obrigarão a sociedade nos
termos e limites fixados nos respectivos instrumentos.

9.º

A amortização de quotas é permitida nos seguintes casos:
a) Cessão de quotas sem o consentimento da sociedade;
b) Se um sócio for interdito, julgado inabilitado, declarado falido

ou insolvente;
c) Penhora ou arresto de quota ou por qualquer outra forma sujei-

ta a apreensão judicial;
d) Nos demais casos previstos na lei.

10.º

Na hipótese da amortização com base na exclusão de um sócio e
no caso das alíneas do artigo anterior deste pacto, a sociedade paga-
rá pela amortização o valor que lhe corresponder calculado com base
no último balanço aprovado em 12 prestações trimestrais iguais.

11.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas regis-
tadas dirigidas aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias, salvo
os casos para que a lei prescreva formalidades especiais de convoca-
ção.

Conferida, está conforme.

29 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Cândida Maria
Ramos Cardoso Mesquita. 1000088108

FERROMARANTE � SOCIEDADE
CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: Monte, Edifício Monte, bloco A, rés-do-chão,
frente, Mancelos, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 2005/
020524; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/020524.

Certifico que entre José Daniel Nunes de Queirós, solteiro, maior,
e Jorge Miguel Nunes de Queirós, solteiro, menor, foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma FERROMARANTE � Socie-
dade Construção Civil, L.da, e vai ter a sua sede no lugar do Monte,
no edifício Monte, bloco A, rés-do-chão, frente, freguesia de
Mancelos, concelho de Amarante.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 179 � 5 de Agosto de 2002 16 616-(75)

2 � Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá ser
transferida para qualquer outro local do mesmo concelho ou para o
concelho limítrofe, bem como poderão ser criadas filiais, sucursais
ou qualquer outra forma de representação social.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste na construção civil e obras
públicas.

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 � Por simples deliberação da assembleia geral, poderão ser exi-
gidas aos sócios maiores prestações suplementares de capital, na pro-
porção das respectivas quotas, até ao limite de 20 vezes do capital
social, devendo a assembleia geral fixar os termos e condições da
sua realização.

3 � Qualquer dos sócios poderá fazer à sociedade os suprimen-
tos, a título oneroso, de que esta carecer, desde que assim seja deli-
berado em assembleia geral.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação ficam afectas
ao sócio José Daniel Nunes Queirós, que desde já fica nomeado ge-
rente, com dispensa de caução, e remunerado ou não, conforme for
deliberado pelos sócios em assembleia geral, vinculando-se a socie-
dade pela sua única assinatura.

2 � Ficam incluídos nos poderes de gerência os de comprar e
vender, permutar e alugar veículos automóveis e arrendar quaisquer
bens imóveis, e celebrar contratos de locação financeira.

ARTIGO 5.º

1 � A divisão e cessão de quotas são livremente permitidas entre
sócios; porém, quando feitas a estranhos, dependem do consenti-
mento da sociedade.

2 � O valor da quota cedenda, quando a sociedade ou os sócios
preferirem, será o que resultar do último balanço aprovado.

ARTIGO 6.º

1 � Por morte ou interdição de qualquer sócio, a sociedade con-
tinuará com os sócios sobrevivos ou capazes e os herdeiros do fale-
cido ou o representante legal do interdito, podendo aqueles escolher
um de entre eles que a todos represente na sociedade enquanto a
quota se mantiver indivisa.

2 � A designação do representante do falecido deverá ser efectu-
ada e comunicada à sociedade até 30 dias após a data do óbito, sob
pena de a nomeação recair no cabeça-de-casal.

Conferida, está conforme.

29 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Cândida Maria
Ramos Cardoso Mesquita. 1000088103

PÃO QUENTE, PASTELARIA MARINA, L.DA

Sede: Avenida de 25 de Abril, edifício Plus,
Madalena, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 908/
950911; identificação de pessoa colectiva n.º 503492752; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 4/020507.

Certifico que a sociedade em epígrafe alterou parcialmente o pac-
to, tendo, em consequência, sido alterados os artigos 1.º e 3.º, que
ficaram com a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma Creperia Suíssa, L.da, com sede na Rua
de Acácio Lino, lote 53, freguesia da Madalena, deste concelho de
Amarante.

3.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de café e snack-bar
e fabricação de crepes.

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

Conferida, está conforme o original.

23 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Cândida Maria
Ramos Cardoso Mesquita. 1000088102

O SALVADORENSE � CAFÉ E RESTAURANTE, L.DA

Sede: Louredo das Almas, Salvador, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula
n.º 2002/020507; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 8/020507.

Certifico que entre Manuel Joaquim Monteiro da Silva e mulher,
Maria Hermínia Leite de Morais Torres, casados na comunhão ge-
ral, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguin-
te contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma O Salvadorense � Café e Restauran-
te, L.da, e vai ter a sua sede no lugar de Louredo das Almas, freguesia
de Salvador do Monte, concelho de Amarante.

2.º

A gerência poderá, livremente, deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, sem necessidade de
consentimento prévio de qualquer outro órgão social, bem como criar
sucursais, filiais, agências ou qualquer outra forma de representação
local.

3.º

O objecto da sociedade consiste no serviço de restauração de tipo
regional e café.

4.º

O capital social, já realizado em dinheiro, é de 5000 euros, per-
tencendo a cada sócio uma quota do valor nominal singular de
2500 euros.

5.º

A gerência da sociedade incumbe aos dois sócios, desde já nome-
ados gerentes, vinculando-se a sociedade pela assinatura de qualquer
um deles.

6.º

A cessão e a divisão de quotas a estranhos carecem do consenti-
mento da sociedade.

7.º

As assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas diri-
gidas aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias.

Conferida, está conforme.

23 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Cândida Maria
Ramos Cardoso Mesquita. 1000088100

ALVES & MONTEIRO � SOCIEDADE DE GESTÃO
FINANCEIRA E CONTABILÍSTICA, L.DA

Sede: Rua de Cândido dos Reis, São Gonçalo, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1080/
970220; identificação de pessoa colectiva n.º 503471577; data da
apresentação: 020412.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas, referente à sociedade em epígrafe, rela-
tivo ao ano de 2001.

Conferida, está conforme o original.

7 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ana Lúcia da Costa
Vieira. 1000088098
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BRAMA � FERRAMENTAS DIAMANTADAS, S. A.

Sede: Água Nova, Figueiró, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1217/
980519; identificação de pessoa colectiva n.º 504172158; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/
020503.

Certifico que foi reconduzido o conselho de administração, o fis-
cal único e seu suplente, para o triénio de 2002 a 2004, deliberado
em 30 de Janeiro de 2002.

Conferida, está conforme o original.

8 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ana Lúcia da Costa
Vieira. 1000088096

MONTE MARÃO � IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS
E RESTAUROS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: Monte, Mancelos, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1984/
020429; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/020429.

Certifico que entre João Joaquim Teixeira de Carvalho e mulher,
Berta Carolina Teixeira de Carvalho, casados na comunhão de ad-
quiridos, foi constituída a sociedade, que se rege pelo seguinte con-
trato:

1.º

A sociedade adopta a firma Monte Marão � Impermeabilizações,
Pinturas e Restauros de Construção Civil, L.da, e vai ter a sua sede
no lugar do Monte, freguesia de Mancelos, do concelho de Amaran-
te.

2.º

A gerência poderá, livremente, deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, sem necessidade de
consentimento prévio de qualquer órgão social, bem como criar su-
cursais, filiais, agências ou qualquer outra forma de representação
local.

3.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de im-
permeabilização, de pintura e de restauro na construção civil.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas: uma do valor nominal singular
de 3000 euros, pertencente ao sócio João Joaquim, e uma outra do
valor nominal singular de 2000 euros, pertencente à sócia Berta
Carolina.

5.º

A gerência da sociedade será exercida por ambos os sócios, desde
já nomeados gerentes, vinculando-se a sociedade pela assinatura de
qualquer um dos gerentes.

6.º

A cessão e a divisão de quotas a estranhos carecem do consenti-
mento da sociedade.

7.º

As assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas diri-
gidas aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias.

Conferida, está conforme.

7 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ana Lúcia da Costa
Vieira. 1000088095

CELISA � INSTITUTO DE BELEZA, L.DA

Sede: Centro Comercial Navarras, 2.º, trás, Rua de António
Carneiro, Cepelos, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 835/
941214; identificação de pessoa colectiva n.º 503315311; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 1/020417.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi regis-
tada a dissolução e o encerramento da liquidação da mesma socie-
dade.

Data da aprovação das contas: 25 de Março de 2002.

Conferida, está conforme.

12 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ana Lúcia da Cos-
ta Vieira. 1000088093

TURISMOTEL � HOTELARIA E TURISMO, S. A.

Sede: Urbanização do Outeiro, loja 2, São Gonçalo, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1988/
020417; identificação de pessoa colectiva n.º 502749016; inscrição
n.º 19; número e data da apresentação: 3/020417.

Certifico que a sociedade em epígrafe reduziu o capital social a
zero e aumentou-o de seguida em 75 000 euros e mudou a sede soci-
al, tendo, em consequência, sido alterados os artigos 2.º, n.º 1, e 5.º,
n.º 1, que passaram a ficar com a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

Sede

1 � A sede social é na Urbanização do Outeiro, edifício
Miratâmega, loja 2, freguesia de São Gonçalo, do concelho de Ama-
rante.

ARTIGO 5.º

Capital social, sua representação e outros títulos

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
75 000 euros, representado por 15 000 acções ordinárias do valor
nominal de 5 euros cada uma.

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

Conferida, está conforme o original.

7 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ana Lúcia da Costa
Vieira. 1000088091

SERFAT � GINÁSIO CLUBE, L.DA

Sede: Clube Residencial da Madalena, lote 17,
Madalena, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1843/
011031; identificação de pessoa colectiva n.º 505831961; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
020502.

Certifico que, pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, foi feito
o registo de cessação de funções de gerente de Carlos Alípio da Costa
Correia, por renúncia, em 11 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

20 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Cândida Maria
Ramos Cardoso Mesquita. 1000088089

MOTA & COMPANHIA, S. A.

Sede: Casa da Calçada, Cepelos, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 25/
460903; identificação de pessoa colectiva n.º 500197814; inscrição
n.º 41; número e data da apresentação: 4/020502.

Certifico que, pela inscrição n.º 41, foi feito registada a delibera-
ção da manutenção do domínio total a favor de Mota Engil, SGPS,
S. A.

Data da deliberação: 22 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

20 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Cândida Maria
Ramos Cardoso Mesquita. 1000088088
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JOSÉ LUÍS MARTINS FERRAZ, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua da Batalha, edifício Sobreiro, 2.º, direito,
Vila Caiz, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1985/
020422; inscrição n.º 1; números e datas das apresentações: 26/
020419 e 13/020422.

Certifico que José Luís Martins Ferraz, casado com Ana Lúcia
Magalhães Pinheiro na comunhão de adquiridos, constituiu a socie-
dade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de José Luís Martins Ferraz, Unipes-
soal, L.da, com sede na Rua da Batalha, edifício Sobreiro, 2.º, direito,
freguesia de Vila Caiz, concelho de Amarante.

§ único. Por simples decisão do sócio único, a gerência da socie-
dade poderá transferir a sua sede para outro local do mesmo conce-
lho ou para concelhos limítrofes, bem como criar ou encerrar fili-
ais, sucursais ou qualquer outra forma de representação social.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na construção civil e obras públicas; pro-
moção imobiliária.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente ao sócio.

ARTIGO 4.º

A administração da sociedade pertence ao sócio, que desde já é
nomeado gerente, ou a quaisquer outros gerentes que venham a ser
nomeados em assembleia geral, sendo suficiente a assinatura de um
gerente para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade que sirvam a prossecução do seu objecto.

ARTIGO 6.º

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

Conferida, está conforme.

7 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ana Lúcia da Costa
Vieira. 1000088039

SEREDT � GESTÃO E SERVIÇOS DE ANÁLISES, L.DA

Sede: Covelas, Fregim, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula
n.º 2010/020516; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
15/020516.

Certifico que entre Rui Brás de Sequeira Amaral, casado com Lídia
Rosa dos Santos Cunha Sequeira Amaral na comunhão de adquiridos;
Agência de Desenvolvimento Regional do Entre Douro e Tâmega,
S. A., e Rui Manuel Sanches Mendes Pinto, casado com Maria Na-
tália Ferreira Pimentel Ramos Mendes Pinto na comunhão de ad-
quiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma, SEREDT � Gestão de Serviços de
Análises, L.da, e vai ter a sua sede no lugar de Covelas, da freguesia
de Fregim, do concelho de Amarante.

§ único. Por simples deliberação, a gerência poderá transferir a
sede social para outro local do mesmo concelho ou de concelhos
limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais ou qualquer outra
forma de representação social em território nacional ou no es-
trangeiro

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na formação de serviços directamente re-
lacionados com a gestão de laboratórios e realização de análises la-
boratoriais a água e vinhos, restauração, cafetaria e bar e outras pres-
tações de serviços enquadráveis com o objecto da formação.
Consultoria para os negócios e a gestão a empresas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de 5000 eu-
ros, dividido em três quotas: uma de 100 euros, pertencente ao só-
cio Rui Brás de Sequeira Amaral, e duas iguais de 2450 euros, per-
tencentes uma a cada um dos sócios Agência de Desenvolvimento
Regional do Entre Douro e Tâmega, S. A., e Rui Manuel Sanches
Mendes Pinto.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo do sócio Rui Manuel
Sanches Mendes Pinto e do não sócio Paulo Joaquim Ribeiro Perei-
ra Pinto, atrás identificado, que desde já são nomeados gerentes.

2 � Para validamente obrigar e representar a sociedade em todos
os actos e contratos é necessária a assinatura de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

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

Conferida, está conforme.

31 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Cândida Maria
Ramos Cardoso Mesquita. 1000087981

FELGUEIRAS

VILCOURO � FÁBRICA DE CALÇADO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2648/
020510; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 30/100502.

Certifico que Vilmara Susana Pereira, casada, constituiu a socie-
dade unipessoal em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de VILCOURO � Fábrica de Calça-
do, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede no lugar de Monte das Ruas,
da freguesia de Lagares, do concelho de Felgueiras.

§ único. Por simples deliberação, a gerência poderá transferir a
sede social para outro local do mesmo concelho ou de concelhos
limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais ou qualquer outra for-
ma de representação social em território nacional ou no estrangei-
ro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na fabricação de calçado, sob a forma de
prestação de serviços de corte e costura.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente à outorgante.

2 � Fica o sócio autorizado a fazer prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente a 10 vezes o capital
social.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme decisão da
sócia única, pertence a ela sócia, que desde já é nomeada gerente,
sendo suficiente a assinatura de um gerente para obrigar a sociedade
em todos os seus actos e contratos.

ARTIGO 5.º

A sócia única fica desde já autorizada a efectuar negócios jurídi-
cos com a sociedade que sirvam a prossecução do objecto social.
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ARTIGO 6.º

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

Conferida, está conforme.

6 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da Costa
Ribeiro. 1000088550

EQUIPLIXA � ALUGUER DE EQUIPAMENTO
INFORMÁTICO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2651/
020516; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 27/
160502.

Certifico que Fernando Jorge da Rocha e Freitas Morais Clemen-
te, casado, constituiu a sociedade unipessoal em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de EQUIPLIXA � Aluguer de
Equipamento Informático, Unipessoal, L.da

2 � Tem a sua sede na Avenida da República, edifício D. Manuel,
fracção F, na freguesia de Vila Cova da Lixa, concelho de Felgueiras.

3 � A gerência poderá deslocar a sede social para outro local do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no aluguer de equipamento informático.
Comércio de equipamento informático e material de escritório.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente a ele próprio.

2 � O sócio único fica autorizado a fazer prestações suplemen-
tares de capital até ao montante global de 10 vezes o capital social.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
decidido pelo sócio, compete ao próprio sócio, que desde já fica
nomeado gerente.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

Entre o próprio sócio e a sociedade poderão ser celebrados quais-
quer contratos de aquisição, disposição e oneração de bens, desde
que necessários ou inerentes à prossecução do objecto social, pela
forma escrita exigida por lei e de acordo com a deliberação própria,
quando necessária.

Conferida, está conforme.

7 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da Costa
Ribeiro. 1000088549

UNIVERSO FISCAL � CONTABILIDADE, AUDITORIA
E CONSULTORIA FISCAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2653/
020520; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/
200502.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre Da-
niela Marta Teixeira da Silva, casada, e Emília da Graça Rebelo da
Silva, casada, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Universo Fiscal � Contabilidade,
Auditoria e Consultoria Fiscal, L.da, e tem a sua sede na Avenida do
Dr. Leonardo Coimbra, sem número, freguesia de Margaride, conce-
lho de Felgueiras.

§ único. Por simples deliberação, a gerência poderá transferir a
sede social para outro local do mesmo concelho ou de concelhos
limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais ou qualquer forma de
representação social, em território nacional e estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em serviços de contabilidade, auditoria e
consultoria fiscal.

ARTIGO 3.º

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

2 � Depende da deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambos os sócios, que
desde já são nomeados gerentes.

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

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

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas é livre entre sócios; contudo, a favor de estra-
nhos depende do consentimento da sociedade, gozando esta, em pri-
meiro lugar, e os restantes sócios não cedentes, em segundo lugar,
do direito de preferência na respectiva aquisição.

ARTIGO 6.º

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

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

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

obrigações sociais;
d) No caso de morte de qualquer sócio;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

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

consentimento da sociedade, tomado por maioria em assembleia
geral.

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

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

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

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu, em sociedades reguladas por
leis especiais e em agrupamentos complementares de empresas.
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ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anuais, depois de deduzida a parte destinada a
reserva legal, será dado o destino que for deliberado em assembleia
geral.

Conferida, está conforme.

7 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da Costa
Ribeiro. 1000088548

JOÃO GUERRA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1782/
981028; data da apresentação: 100502.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

11 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 1000087242

MAJOFIL � IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1963/
000113; data da apresentação: 130502.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

11 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 1000087244

MARINA CALÇADO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 152/
691209; data da apresentação: 140502.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

11 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 1000087245

VESTEFELG � IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO
E COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2657/
020528; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 18/280502.

Certifico que José António Pinto da Silva, casado, constituiu a
sociedade unipessoal em epígrafe, que se rege pelo seguinte contra-
to:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma VESTEFELG � Importação, Expor-
tação e Comércio de Vestuário, Unipessoal, L.da, terá a sua sede na
Avenida do Dr. Ribeiro Magalhães, Centro Comercial 1-2-3, 2.º,
direito, freguesia de Margaride, concelho de Felgueiras, e durará por
tempo indeterminado, contando-se o seu início desde o dia do regis-
to definitivo deste contrato de constituição.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede da sociedade
poderá ser deslocada dentro do concelho de Felgueiras ou para loca-
lidade de outro concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a importação, exportação e comér-
cio a retalho e por grosso de todo o tipo de vestuário e calçado.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, constituindo uma única quota pertencente ao sócio, José
António Pinto da Silva.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá adquirir quotas noutras sociedades com objecto
diferente do seu ou reguladas por lei especial, em agrupamentos
complementares de empresas ou agrupamentos europeus de interes-
se económico, ficando-lhe, todavia, vedada a participação noutras
sociedades unipessoais por quotas.

ARTIGO 5.º

Sempre que as necessidades de exercício social o justifiquem, fica
desde já prevista a possibilidade de o sócio único estabelecer presta-
ções suplementares de capital até ao montante global máximo de
20 vezes o valor do capital social.

ARTIGO 6.º

A gerência social será exercida pelo sócio único, José António
Pinto da Silva, com ou sem remuneração, conforme vier a ser deli-
berado em assembleia geral.

§ 1.º Pode o sócio único designar gerentes, nos termos do
artigo 270.º-E do Código das Sociedades Comerciais.

§ 2.º Para representar a sociedade e para a obrigar e vincular em
documentos, actos e contratos de qualquer natureza, basta a inter-
venção ou assinatura do sócio único.

§ 3.º Fica o sócio único autorizado a negociar com a própria so-
ciedade em todos os seus actos e contratos estritamente necessários
à prossecução do objecto social.

ARTIGO 7.º

É livre e não dependente do consentimento da sociedade para se
tornar eficaz a cessão total e parcial de quotas, mas no caso de ces-
são parcial esta será feita de acordo e com as consequências previs-
tas no artigo 270.º-D, do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 8.º

Devem ser consignadas em acta as decisões do sócio único, rela-
tivas a todos os actos para os quais, nas sociedades por quotas em
regime de pluralidade de sócios, a lei determine a tomada de delibe-
rações em assembleia geral.

Disposição transitória

ARTIGO 9.º

Nos termos do n.º 4 do artigo 202.º do Código das Sociedades
Comerciais, fica desde já a gerência autorizada a efectuar levanta-
mentos por conta do capital depositado e levantamentos sem qual-
quer limite, destinados ao pagamento de despesas com a constitui-
ção e registo da sociedade, com a instalação da sua sede e com a
aquisição de bens necessários ao seu funcionamento.

§ único. Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 19.º e
no artigo 40.º do Código das Sociedades Comerciais, ficam correspon-
dentemente autorizados os actos e negócios referidos no corpo do
artigo 9.º, ficando mais a gerência autorizada desde agora a celebrar
quaisquer outros negócios relativos à aquisição e à alienação onerosa
de bens para os fins compreendidos no objecto da sociedade.

Conferida, está conforme.

7 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da Costa
Ribeiro. 1000088638

ARMANDO LOPES TEIXEIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2659/
020529; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 23/290502.

Certifico que Armando Lopes Teixeira, casado, constituiu a so-
ciedade unipessoal em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Armando Lopes Teixeira, Unipessoal,
L.da, e durará por tempo indeterminado, contando-se o seu início
desde o dia do registo definitivo deste contrato de constituição.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede no lugar de Telheira, freguesia de
Unhão, concelho de Felgueiras.
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§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede da sociedade
poderá ser deslocada dentro do concelho de Felgueiras ou para loca-
lidade de outro concelho.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto acabamento, embalagens e outros
serviços têxteis.

ARTIGO 4.º

O capital social, é de 5000 euros, representado por uma quota de
igual valor nominal, pertencente ao sócio Armando Lopes Teixeira.

§ 1.º O capital social encontra-se integralmente realizado em di-
nheiro.

§ 2.º Mediante decisão do sócio único, este poderá fazer à socie-
dade os suprimentos de que esta carecer, nas condições que consta-
rem da mesma decisão.

§ 3.º A sociedade, sempre que as necessidades de exercício social
o justifiquem, poderá exigir ao sócio prestações suplementares até
10 vezes o capital social.

ARTIGO 5.º

A gerência social e a representação da sociedade pertence ao só-
cio, Armando Lopes Teixeira, desde já  nomeado gerente, com ou
sem remuneração, conforme vier a ser deliberado em assembleia geral.

§ 1.º Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura do gerente.
§ 2.º A sociedade pode constituir mandatário mediante a outorga

de procuração adequada para o efeito.
§ 3.º Pode o sócio único designar um novo gerente, nos termos

do artigo 270.º-E do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 6.º

A sociedade dissolve-se nos casos legais e, por sua natureza, por
vontade do sócio único.

Disposição transitória

ARTIGO 7.º

Nos termos do n.º 4 do artigo 202.º do Código das Sociedades
Comerciais, fica desde já a gerência autorizada a efectuar levanta-
mentos por conta do capital depositado e levantamentos sem qual-
quer limite, destinados ao pagamento de despesas com a constitui-
ção e registo da sociedade, com a instalação da sua sede e com a
aquisição de bens necessários ao seu funcionamento.

Conferida, está conforme.

7 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da Costa
Ribeiro. 1000088636

TAVARES RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 342/
810305; identificação de pessoa colectiva n.º 501132228; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 12/301001.

Certifico o aumento de capital com a quantia de 502 410$, com
redenominação do capital em euros, tendo, em consequência, sido
alterado o artigo 3.º, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros e está dividido em três quotas, sendo duas de 2000 eu-
ros, pertencentes aos sócios Joaquim Tavares Ribeiro e José Paulo
Moreira Ribeiro, e uma de 1000 euros, pertencente à sócia Maria
Adélia Teixeira Moreira.

Foi depositado o texto completo, na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

11 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 1000088635

JOPACALCE � COMÉRCIO DE PELES
E CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1785/
981105; identificação de pessoa colectiva n.º 504282662; inscrições
n.os 3 e 5; números e data das apresentações: 12 e 13/220502.

Certifico que foram alterados os artigos 3.º e 5.º, cuja redacção
passa a ser a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, realizado quanto a metade, é de 9975 euros e
96 cêntimos, representado por duas quotas, cada uma com o valor
nominal de 4987 euros e 98 cêntimos e pertencem uma à sócia
Camila de Freitas Pereira e outra à sócia F. P. J. � Indústria de
Calçado, S. A.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, será exercida pelo não sócio Manuel
Paulo Leite Mendes, bastando a sua assinatura para vincular a socie-
dade em quaisquer actos e contratos.

Foi depositado o texto completo, na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

7 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da Costa
Ribeiro. 1000088634

RODRIGUES & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1347/
950608; identificação de pessoa colectiva n.º 503449156; data da
apresentação: 290502.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

7 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da Costa
Ribeiro. 1000087247

SANTIAGO � SOCIEDADE DE ORGANIZAÇÃO
DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 951/
920204; identificação de pessoa colectiva n.º 502331844; data da
apresentação: 240502.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

7 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da Costa
Ribeiro. 1000087249

MÁRIO CUNHA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 511/
850905; identificação de pessoa colectiva n.º 501545824; data da
apresentação: 230502.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

11 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 1000087251

EXPORSOLA � COMPONENTES PARA CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 880/
910206; identificação de pessoa colectiva n.º 502495596; data da
apresentação: 170502.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

11 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 1000087253
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LOUSADA

ANDRÉ LOPES, L.DA

Sede: Zona Industrial de Rebordelos, Lustosa, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 1197/
000808; identificação de pessoa colectiva n.º 505092611; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data das
apresentações: 9 e 10/020607.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, Paulo André
Lopes Bernardo cessou as funções de gerente em 9 de Outubro de
2001, por renúncia; o sócio Jorge Manuel Monteiro Bernardo, di-
vorciado, foi nomeado gerente e foi alterado o contrato, passando
o n.º 1 do artigo 4.º, a ter a seguinte redacção:

4.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada
ou não, compete aos gerentes a nomear em assembleia geral; po-
rém, fica desde já designado gerente o sócio Jorge Manuel Monteiro
Bernardo.

Adverti os outorgantes da obrigação de requerer, no prazo de três
meses, na competente conservatória, o registo deste acto.

Foi depositado o texto completo do contrato da sociedade, na
sua redacção actualizada, na pasta respectiva, bem como o instru-
mento da cessação e nomeação de gerente.

Está conforme o original.

12 de Junho de 2002. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 1000088837

MAIA

PROTÁGUA � CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS
PÚBLICAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 26 312/
810727; identificação de pessoa colectiva n.º 501187952.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Apresentação n.º 19/20011120 � Inscrição n.º 9 � Nomeação dos
órgãos sociais, em 17 de Novembro de 2001, para o quadriénio de
2001-2004:

Conselho de administração: presidente, Francisco de Sousa Cunha,
residente na Rua de Vitorino Nemésio, 130, Maia. Vogais: José
Manuel das Neves de Sampaio Melo, residente na Praceta de Hum-
berto Bessa, 36, 1.º, esquerdo, Ermesinde, Valongo, e José de Sousa
e Cunha, residente na Rua da Arroteia, 1081, Leça do Balio, Mato-
sinhos. Suplente: Maria Alzira de Sousa e Cunha Machado, residente
na Rua do Infante D. Henrique, 416, 3.º, esquerdo, frente, Rio Tin-
to, Gondomar.

Fiscal único: efectivo, A. Gonçalves Monteiro & Associados,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por Antó-
nio Soares, com domicílio profissional na Rua de João de Deus, 5,
6.º, sala 602, Porto. Suplente: Fernando da Silva Rente, com domi-
cílio profissional na Avenida de Óscar Monteiro Torres, 18, rés-do-
-chão, direito, Lisboa.

Conferida, está conforme o original.

6 de Junho de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Moura Lourenço. 1000087800

ARAÚJOS & FILHO � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 6180/
950828; identificação de pessoa colectiva n.º 503495271.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Apresentação n.º 46/20020325 � Inscrição n.º 6 � Alteração do
contrato, com reforço e redenominação.

Artigo alterado: 4.º

Capital: 1 002 410$, após reforço de 402 410$ em dinheiro, subs-
crito pelo sócio único, na proporção das quotas e a acrescer, fican-
do o artigo alterado com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e 1 cêntimo, que é a soma das três quotas de 1666,67 eu-
ros. As quotas são três e pertencem ao sócio Mário Fernando Lou-
reiro de Araújo.

O texto actualizado do pacto social ficou depositado na pasta
respectiva.

Conferida, está conforme o original.

6 de Junho de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Moura Lourenço. 1000087798

ROSA BERNARDES, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 5938/950614;
identificação de pessoa colectiva n.º 503452580.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectu-
ado o seguinte acto de registo:

Inscrição n.º 12 � Apresentação n.º 5/20020605: Dissolução e
encerramento da liquidação. Data da aprovação das contas: 5 de
Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

6 de Junho de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000087794

LUÍSA SILVA � CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 815/
20020605; identificação de pessoa colectiva n.º 506174549; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 10/20020605.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Luísa Silva � Cabeleireiros, L.da

ARTIGO 2.º

1� A sua sede é na Rua de Adelino Amaro da Costa, 212, em
Vermoim, Maia.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como poderá instalar e
manter sucursais e outras formas de representação social.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto salão de cabeleireiro, instituto de
beleza, comércio a retalho de produtos cosméticos, higiene e bijutaria.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e encontra-se dividido em duas quotas iguais do valor
nominal de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios, Maria
Luísa Pereira Rodrigues Silva e Fernando Manuel Rodrigues da Silva.

ARTIGO 5.º

Os sócios poderão deliberar, por acordo unânime, que lhes sejam
exigidas prestações suplementares até ao valor global de 50 000 eu-
ros.

ARTIGO 6.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada
ou não conforme for deliberado, fica afecta a um ou mais gerentes
a designar em assembleia geral.

2 � Ficam desde já designados gerentes os actuais sócios.
3 � Para obrigar a sociedade basta a intervenção de um só gerente.
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4 � Em ampliação dos seus poderes normais, os gerentes pode-
rão:

a) Comprar e vender veículos automóveis;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como alterar ou

rescindir os respectivos contratos;
c) Celebrar contratos de locação; e
d) Confessar, desistir ou transigir em qualquer pleito, em juízo ou

em árbitros.
ARTIGO 7.º

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

a) Por acordo com o seu titular;
b) Penhora ou arresto;
c) Morte, interdição ou inabilitação;
d) Falência ou insolvência do seu titular; e
e) Quando o respectivo titular deixar de comparecer, ou de se fazer

representar, nas assembleias gerais por mais de três anos consecuti-
vos.

2 � A quota amortizada poderá figurar no balanço como tal, bem
como poderão, posteriormente, por deliberação dos sócios, serem
criadas uma ou mais quotas, destinadas a serem alienadas a um ou a
alguns dos sócios ou a terceiros.

ARTIGO 8.º

Os lucros líquidos, deduzidos da parte correspondente à reserva
legal, terão o destino que lhes for dado em assembleia geral.

Está conforme.

6 de Junho de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000087790

JORGE VEIGA � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 817/
20020605; identificação de pessoa colectiva n.º 506003159; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 13/20020605.

Certifico que foi constituída, por Paulo Jorge Vitorino Veiga, a
sociedade em epígrafe, que fica a reger-se pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de Jorge Veiga � Mediação Imobiliá-
ria, Unipessoal, L.da, com sede na Travessa de D. João II, 18, fre-
guesia de Pedrouços, concelho da Maia.

§ único. Por simples decisão do sócio único, a gerência da socie-
dade poderá transferir a sua sede para outro local do mesmo conce-
lho ou para concelhos limítrofes, bem como criar ou encerrar fili-
ais, sucursais ou qualquer outra forma de representação social.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na mediação imobiliária, comércio de arti-
gos de mobiliário e decoração e equipamentos para escritório e lar.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é 5000 euros representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao sócio.

ARTIGO 4.º

A administração da sociedade pertence ao sócio, que desde já é
nomeado gerente, ou a quaisquer outros gerentes que venham a ser
nomeados em assembleia geral, sendo suficiente a assinatura de um
gerente para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade que sirvam a prossecução do seu objecto.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades regu-

ladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de em-
presas.

Está conforme.

7 de Junho de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000088075

DÚVIDAS E SOLUÇÕES � CONTABILIDADE
E AUDITORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 816/
20020605; identificação de pessoa colectiva n.º 505959089; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 12/20020605.

Certifico que entre Sandra Cristina Braz Almendra Lima e An-
dreia Braz Almendra foi constituída a sociedade em epígrafe, que
fica a reger-se pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Dúvidas e Soluções � Contabi-
lidade e Auditoria, L.da, e tem a sua sede na Estrada Exterior da
Circunvalação, 6260, 2.º, direito, freguesia de Pedrouços, concelho
da Maia.

§ único. Por simples deliberação, a gerência poderá transferir a
sede social para outro local do mesmo concelho ou de concelhos
limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais ou qualquer forma de
representação social, em território nacional e no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em serviços de contabilidade e auditoria.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e está dividido em duas quotas iguais do valor nominal
de 2500 euros, pertencentes uma a cada uma das sócias.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até 10 vezes o capital social.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambas as sócias, que
desde já são nomeadas gerentes.

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

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

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas é livre entre sócios; contudo, a favor de estra-
nhos depende do consentimento da sociedade, gozando esta, em
primeiro lugar, e os restantes sócios não cedentes, em segundo lu-
gar, do direito de preferência, na respectiva aquisição.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio nos
seguintes casos:

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

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

obrigações sociais;
d) No caso de morte de qualquer sócio;
e) Quando em partilha a quota for adjudicada a quem não seja

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

consentimento da sociedade, tomado por maioria em assembleia
geral.

2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure
no balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias
quotas, destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios
ou a terceiros.
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3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anuais, depois de deduzida a parte destinada a
reserva legal, será dado o destino que for deliberado em assembleia
geral.

Está conforme.

6 de Junho de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000087499

ZERO MIL � TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 11 584/
990708; identificação de pessoa colectiva n.º 504767542; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 1/20020612.

Certifico que, pela inscrição acima referida, a sociedade em epí-
grafe alterou os artigos 3.º e 4.º do respectivo contrato, ficando com
a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros
valores constantes da escrita, é de 400 000$, dividido em duas quo-
tas, sendo uma do valor nominal de 300 000$ e outra de 100 000$,
ambas pertencentes ao sócio Paulo Sérgio Gulpilhares Santos Silva.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for delibe-
rado em assembleia geral, fica afecta ao sócio Paulo Sérgio Gulpi-
lhares Santos Silva, já designado gerente, ficando a sociedade obriga-
da em todos os seus actos e contratos com a sua assinatura.

O texto do contrato, na sua redacção actualizada, ficou deposi-
tado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

11 de Maio do 2002. � O Ajudante Principal, José Carlos Vilela
Soares. 1000088395

C. S. P. � CENTRAL DE SERVIÇOS
DE PERFUMARIAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 55 791/
20010321; identificação de pessoa colectiva n.º 505177471.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a docu-
mentação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitante ao exercício do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

13 de Junho de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Moura Lourenço. 1000088446

SIFAL � SERRALHARIA DE ALUMÍNIO E FERRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 772/
20020510; identificação de pessoa colectiva n.º 506079023; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 10/20020510.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a reger-
-se pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma SIFAL � Serralharia de Alumínio e
Ferro, L.da

2.º

1� A sua sede é na Rua das Camélias, 220, freguesia de Águas
Santas, concelho da Maia.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como poderá criar sucur-
sais, agências, delegações ou outras formas locais de representação
no território nacional ou no estrangeiro.

3.º

A sociedade tem por objecto o fabrico de produtos metálicos di-
versos, serralharia de alumínio e ferro.

4.º

1� O capital social é de 10 000 euros e está dividido em duas
quotas iguais de 5000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios,
Manuel Bastos Rodrigues e José Luís de Sousa Gomes.

2� Cada um dos sócios já realizou 50% do valor da sua quota em
dinheiro, devendo realizar os restantes 50%, também em dinheiro,
no prazo de um ano a contar desta data.

5.º

Mediante deliberação unânime dos sócios poderão ser exigidas
prestações suplementares de capital até ao limite máximo de cinco
vezes o montante das suas respectivas quotas.

6.º

1� A administração e representação da sociedade, remunerada
ou não conforme for deliberado em assembleia geral, fica afecta a
um ou mais gerentes a designar em assembleia geral.

2 � Porém, ficam desde já nomeados gerentes os actuais sócios.
3 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos

é obrigatória a intervenção conjunta de ambos os gerentes.
4 � Em ampliação dos seus poderes normais a gerência poderá:
a) Comprar e vender viaturas automóveis;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como alterar ou

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

7.º

Os lucros anuais serão distribuídos conforme deliberação em as-
sembleia geral para aprovação de contas.

8.º

A sociedade poderá adquirir participações como sócia de respon-
sabilidade limitada em sociedades com objecto diferente do seu, em
sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos comple-
mentares de empresas.

9.º

É livre a cessão de quotas entre sócios, sendo que a estranhos
depende do consentimento dos sócios não cedentes, os quais terão
direito de preferência, na proporção da quota de capital de que cada
um deles for titular.

10.º

No caso de falecimento, interdição e ou inabilitação de qualquer
dos sócios, a sociedade continua com os herdeiros do falecido ou
com o representante legal do interdito ou inabilitado, devendo aque-
les escolherem de entre si um que os represente na sociedade, en-
quanto a quota se encontrar indivisa.

Conferida, está conforme.

13 de Junho de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Moura Lourenço. 1000088444

O PICUINHAS � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 10 300/
980825; identificação de pessoa colectiva n.º 504253522.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes acto de registo:

a) Pela inscrição n.º 2 e com a apresentação n.º 9/20020607:
aumento de capital. Capital: 5000 euros, após o reforço de 12,02 eu-
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ros em dinheiro, subscrito pelos sócios na proporção e a acrescer às
respectivas quotas;

b) Pela inscrição n.º 3 e com a apresentação n.º 11/20020607:
alteração do contrato. Artigos alterados: 3.° e 7.°, ficando com a
seguinte nova redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de quatro quotas, uma no valor
nominal de 2450 euros pertencente à sócia Maria Margarida Fer-
reira Regalado Gomes Teixeira, uma no valor nominal de 1450 eu-
ros pertencente à sócia Maria Lucília Ferreira Regalado, uma no
valor nominal de 1000 euros pertencente ao sócio Francisco José
Marques Gomes da Costa, e uma no valor nominal de 100 euros
pertencente ao sócio António Pedro da Silva Gomes Teixeira.

2 � A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementa-
res de capital até ao montante de 150 000 euros.

ARTIGO 7.º

 A sociedade poderá amortizar quotas, de acordo com o valor
resultante do último balanço aprovado, nos seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular, caso em que a amortiza-
ção poderá ser parcial;

b) No caso da quota ser objecto de penhora, arresto ou qualquer
outra medida judicial que implique a sua apreensão e ou virtual alie-
nação compulsiva;

c) No caso de falecimento, interdição, inabilitação, dissolução ou
falência do sócio titular;

d) No caso em que o sócio tenha cometido qualquer irregularidade
ou tenha prejudicado a sociedade no bom-nome, crédito ou interes-
se, ou exerça actividade concorrencial, quer em nome individual, quer
como sócio gerente de outra sociedade;

e) No caso de o sócio ceder a sua quota em infracção ao disposto
no artigo 4.º do presente contrato;

f) No caso de cessão gratuita entre vivos da quota, no todo ou em
parte.

O texto completo e actualizado do pacto social foi depositado na
pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

11 de Junho de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000088370

COUTO & CARVALHO � PINTURAS
DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 825/
20020611; identificação de pessoa colectiva n.º 503958867.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Apresentação n.º 1/20020611 � Averbamento n.º 1 à inscrição
n.º 1 � Cessação de funções da gerente Florinda Carvalho Teixeira,
por renúncia, em 20 de Fevereiro de 2002.

Apresentação n.º 3/20020611 � Inscrição n.º 4 � Alteração do
contrato, com reforço de capital.

Artigos alterados: 1.º e 3.º
Capital: 5000 euros após reforço de 3004,80 euros em dinheiro,

subscrito pelo sócio e a acrescer em partes iguais às duas quotas,
ficando os artigos alterados com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Couto & Carvalho � Pinturas de
Construção Civil, L.da, tem a sua sede na Rua do Dr. Carlos Felgueiras,
20, loja 26, Maia.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 2500 euros cada, ambas pertencentes ao sócio Amândio
de Sousa Couto.

O texto actualizado do pacto social ficou depositado na pasta
respectiva.

Conferida, está conforme o original.

12 de Junho de 2002. O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Moura Lourenço. 1000088369

TÓNICO � IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO, S. A

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 43 674/
870410; identificação de pessoa colectiva n.º 501811362.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Apresentação n.º 8/20020611 � Averbamento n.º 1 à inscrição
n.º 23 � Recondução dos órgãos sociais para o triénio de 2002-2004.

Data da deliberação: 27 de Março de 2002.
Certifico ainda que foram depositados na pasta respectiva todos

os documentos respeitantes à prestação de contas da sociedade em
epígrafe com referência ao exercício de 2001.

Conferida, está conforme o original.

12 de Junho de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Moura Lourenço. 1000088366

MAIGEST � PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 575/910308;
identificação de pessoa colectiva n.º 502136421.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a docu-
mentação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitante ao exercício do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

12 de Junho de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Moura Lourenço. 1000088364

AURÁVEL 2 � IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
DE PERFUMARIA E COSMÉTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 11 902/
990920; identificação de pessoa colectiva n.º 504622927.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Apresentação n.º 9/20020611 � Inscrição n.º 7 � Designação do
fiscal único para o triénio de 2002-2004: Efectivo: Maria Manuela
Ferreira da Cunha, casada, com domicílio profissional na Rua do
Campo Alegre, 830, 2.º, sala 6, Porto. Suplente: Maria de Lourdes
Sarmento Esteves Limpo Trigueiro, casada, residente na Rua de São
João Bosco, 100, apartamento 7, Porto.

Data da deliberação: 27 de Março de 2002.
Certifico ainda que foram depositados na pasta respectiva todos

os documentos respeitantes à prestação de contas da sociedade em
epígrafe com referência ao exercício de 2001.

Conferida, está conforme o original.

12 de Junho de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Moura Lourenço. 1000088333

POLIMAIA � IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 47 757/
900803; identificação de pessoa colectiva n.º 502395478.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Apresentação n.º 10/20020611 � Averbamento n.º 1 à inscrição
n.º 18 � Recondução dos órgãos sociais para o triénio de 2002-2004.

Data da deliberação: 27 de Fevereiro de 2002.
Certifico ainda que foram depositados na pasta respectiva todos

os documentos respeitantes à prestação de contas da sociedade em
epígrafe com referência ao exercício de 2001.

Conferida, está conforme o original.

12 de Junho de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Moura Lourenço. 1000088330

SISMAIA � SERVIÇOS INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 71/870205;
identificação de pessoa colectiva n.º 501775269.
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Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a docu-
mentação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitante ao exercício do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

13 de Junho de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Moura Lourenço. 1000088325

TAGO � PERFUMARIA E COSMÉTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 72/870205;
identificação de pessoa colectiva n.º 501775285.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a docu-
mentação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitante ao exercício do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

13 de Junho de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Moura Lourenço. 1000088319

J. P. � SOCIEDADE AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 40 406/
851029; identificação de pessoa colectiva n.º 501517146.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a docu-
mentação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitante ao exercício do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

13 de Junho de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Moura Lourenço. 1000088317

FEMINABEL � PRODUTOS
PARA BELEZA FEMININA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 287-A/
920622; identificação de pessoa colectiva n.º 501979506.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a docu-
mentação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitante ao exercício do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

14 de Junho de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Moura Lourenço. 1000088316

MESMAIA � DISTRIBUIÇÃO DE PERFUMARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 1262/890406;
identificação de pessoa colectiva n.º 502136405.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a docu-
mentação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitante ao exercício do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

14 de Junho de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Moura Lourenço. 1000088315

B. I. � BELEZA INTERNACIONAL, S. A

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 44 734/
880308; identificação de pessoa colectiva n.º 501275061.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a docu-
mentação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitante ao exercício do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

14 de Junho de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Moura Lourenço. 1000088314

SORMAIA � SOCIEDADE DE REPRESENTAÇÕES
DA MAIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 243/870526;
identificação de pessoa colectiva n.º 501610227.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a docu-
mentação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitante ao exercício do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

14 de Junho de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Moura Lourenço. 1000088313

MANUEL AFONSO BARBOSA & FILHOS,
REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 8926/
971027; identificação de pessoa colectiva n.º 504008854.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Apresentação n.º 18/20020611 � Inscrição n.º 4 � Alteração do
contrato.

Artigos alterados: 1.º (firma) e 2.º, ficando os artigos alterados
com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Manuel Afonso Barbosa & Filhos, L.da,
e tem a sua sede na Rua de Vilar do Senhor, 819, da freguesia de Vila
Nova da Telha, do concelho da Maia.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em representações e comércio de
grande variedade de mercadorias, bem como compra e venda de
móveis, revenda dos adquiridos para esse fim e serviços conexos.

O texto actualizado do pacto social ficou depositado na pasta
respectiva.

Conferida, está conforme o original.

13 de Junho de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Moura Lourenço. 1000088393

GRUPO EURONETE (HOLDING), S. G. P. S., S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 564/910307;
identificação de pessoa colectiva n.º 502479450; data do depósito:
20020611.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito, na respectiva pasta, dos documentos relativos à presta-
ção de contas e de contas consolidadas, ambas do ano de exercício
de 2001.

Conferida, está conforme o original.

13 de Junho de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000088391

JANTO � ORGANIZAÇÃO E CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 5610/950322;
identificação de pessoa colectiva n.º 503394173; data do depósito:
20020611.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito, na respectiva pasta, dos documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de exercício de 2001.

Conferida, está conforme o original.

12 de Junho de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000088389
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ANA AROSO & LUÍS MONTEIRO, SERVIÇOS MÉDICO
CIRÚRGICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 9549/980405;
identificação de pessoa colectiva n.º 504195700; data do depósito:
20020611.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito, na respectiva pasta, dos documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de exercício de 2001.

Conferida, está conforme o original.

12 de Junho de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000088386

ANTÓNIO MANUEL DA SILVA CRUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 9630/980319;
identificação de pessoa colectiva n.º 504120280; data do depósito:
20020611.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito, na respectiva pasta, dos documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de exercício de 2001.

Conferida, está conforme o original.

12 de Junho de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000088384

EMAIA � ELECTROTÉCNICA DA MAIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 12 308/
991223; identificação de pessoa colectiva n.º 504342541; data do
depósito: 20020611.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito, na respectiva pasta, dos documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de exercício de 2001.

Conferida, está conforme o original.

12 de Junho de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000088381

ANTÓNIO & FERNANDA COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 306/
20011016; identificação de pessoa colectiva n.º 505694999; data do
depósito: 20020611.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito, na respectiva pasta, dos documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de exercício de 2001.

Conferida, está conforme o original.

13 de Junho de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000088378

ARAÚJO CASTRO NEVES � EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 13 088/
20000525; data do depósito: 20020611.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito, na respectiva pasta, dos documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de exercício de 2001.

Conferida, está conforme o original.

13 de Junho de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000088375

EUROREDES � INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE ARRESTOS DE PESCA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 25 230/
810401; identificação de pessoa colectiva n.º 500966508; data do
depósito: 20020611.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito, na respectiva pasta, dos documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de exercício de 2001.

Conferida, está conforme o original.

Junho de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000088372

 CERFIL � COMPANHIA INDUSTRIAL
DE CERDAS ARTIFICIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 16 016/
691010; identificação de pessoa colectiva n.º 500594198; data do
depósito: 20020611.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito, na respectiva pasta, dos documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de exercício de 2001.

Conferida, está conforme o original.

Junho de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000088371

EURONETE � PRODUTOR DE REDES DE PESCA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 19 338/
890130; identificação de pessoa colectiva n.º 500347670; data do
depósito: 20020611.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito, na respectiva pasta, dos documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de exercício de 2001.

Conferida, está conforme o original.

Junho de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000088368

CLÍNICA MEDICINA DENTÁRIA PAULO MENDES
& JORGE PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 8819/970929;
identificação de pessoa colectiva n.º 503973920; data do depósito:
20020613.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito, na respectiva pasta, dos documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de exercício de 2001.

Conferida, está conforme o original.

14 de Junho de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000088365

ARIMPAL � IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS
PARA INDÚSTRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 2687/921124;
identificação de pessoa colectiva n.º 502892196; data do depósito:
20020613.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito, na respectiva pasta, dos documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de exercício de 2001.

Conferida, está conforme o original.

14 de Junho de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000088363

BEE PLAN � SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO
E DECORAÇÃO DE ESPAÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 9383/980128;
identificação de pessoa colectiva n.º 504104179; data do depósito:
20020613.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito, na respectiva pasta, dos documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de exercício de 2001.

Conferida, está conforme o original.

14 de Junho de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000088360

BAZAR MORANGUINHO � BRINDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 407/
20011128; identificação de pessoa colectiva n.º 505593726; data do
depósito: 20020613.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito, na respectiva pasta, dos documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de exercício de 2001.

Conferida, está conforme o original.

14 de Junho de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000088358

POLIMAIA � COMÉRCIO INTERNACIONAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 1757/920121;
identificação de pessoa colectiva n.º 502680474; data do depósito:
20020612.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito, na respectiva pasta, dos documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de exercício de 2001.

Conferida, está conforme o original.

14 de Junho de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000088356

VIPETRA � PERFUMARIAS. S. G. P. S., S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 55 790/
20010321; identificação de pessoa colectiva n.º 505312034; data do
depósito: 20020612.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito, na respectiva pasta, dos documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de exercício de 2001.

Conferida, está conforme o original.

14 de Junho de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000088354

PUZZLE � PERFUMARIA E COSMÉTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 8849/971007;
identificação de pessoa colectiva n.º 505975788; data do depósito:
20020612.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito, na respectiva pasta, dos documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de exercício de 2001.

Conferida, está conforme o original.

14 de Junho de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000088352

POLIMAIA � DISTRIBUIÇÃO DE PERFUMARIA
SELECTIVA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 1758/920121;
identificação de pessoa colectiva n.º 502680482; data do depósito:
20020612.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito, na respectiva pasta, dos documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de exercício de 2001.

Conferida, está conforme o original.

14 de Junho de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000088348

FINEX CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 17 776/
681011; identificação de pessoa colectiva n.º 500070598; data do
depósito: 20020612.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito, na respectiva pasta, dos documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de exercício de 2001.

Conferida, está conforme o original.

14 de Junho de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000088345

COSTA VERDE � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 82/891222;
identificação de pessoa colectiva n.º 502261552; data do depósito:
20020612.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito, na respectiva pasta, dos documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de exercício de 2001.

Conferida, está conforme o original.

14 de Junho de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000088343

PRINCEXPOR � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 37 883/
830505; identificação de pessoa colectiva n.º 501376356; data do
depósito: 20020612.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito, na respectiva pasta, dos documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de exercício de 2001.

Conferida, está conforme o original.

14 de Junho de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000088341

HERLITZ PORTUGAL � ARTIGOS DE PAPELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 50 328/
930127; identificação de pessoa colectiva n.º 502924942; data do
depósito: 20020612.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito, na respectiva pasta, dos documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de exercício de 2001.

Conferida, está conforme o original.

14 de Junho de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000088339

ALBERTO MARTINS DE MESQUITA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 14 251/
580116; identificação de pessoa colectiva n.º 500013357; inscrição
n.º 29; número e data da apresentação: 7/20020507.

Certifico que, pela inscrição acima referida, a sociedade em epí-
grafe efectuou o seguinte registo:

Nomeação dos órgãos sociais, em 29 de Março de 2002, para o
triénio de 2002 a 2004.

Conselho de administração: presidente, Alberto Pereira de Mes-
quita, residente na Rua de Santa Justa, 165, Porto; vogais: José Manuel
Pereira de Mesquita, residente na Rua de Alberto Pimenta, 49,
Gueifães, Maia; Ana Paula Ramalho de Mesquita Piquard, residente
na Via de José Régio, 2423, Vilar do Pinheiro, Vila do Conde; Maria
Manuela Ramalho de Mesquita, Rua de Santa Justa, 183, Porto, e
António Paulo Ribeiro Conde, Rua de Teixeira de Pascoaes, 170,
4.º, esquerdo, frente, Matosinhos.

Fiscalização: fiscal único efectivo, Mário Eduardo Oliveira e Sousa,
residente na Rua de Coutinho de Azevedo, 298, 1.º, Porto; suplente:
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Eugénio Agostinho Morais Branco, residente na Praça do
Dr. Francisco Sá Carneiro, 293, 1.º, esquerdo, Porto.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta todos os do-
cumentos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe,
respeitante ao ano de 2001.

Conferida, está conforme o original.

11 de Junho de 2002. � O Ajudante Principal, José Carlos Vilela
Soares. 1000088268

EDIVEN IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 443/910206;
identificação de pessoa colectiva n.º 502494948.

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

Apresentação n.º 4/20020611 � Averbamento n.º 3 à inscrição
n.º 1 � Mudou a sede para a Avenida de Visconde de Barreiros, 71,
5.º, sala U, Maia.

Conferida, está conforme o original.

12 de Junho de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Moura Lourenço. 1000088266

STB � SOCIEDADE TÉCNICA DE TRATAMENTO
DE AÇOS E BETÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 360/910121;
identificação de pessoa colectiva n.º 502485795.

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

Apresentação n.º 11/20020611 � Inscrição n.º 19 � Alteração
do contrato.

Artigo alterado: 2.º, ficando o artigo alterado com a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção e engenharia civil e o
tratamento de aços e betões.

O texto actualizado do pacto social ficou depositado na pasta
respectiva.

Conferida, está conforme o original.

13 de Junho de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Moura Lourenço. 1000088265

MESQUITA � MADEIRAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 6357/951017;
identificação de pessoa colectiva n.º 503540439; data do depósito:
20020607.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito, na respectiva pasta, dos documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de exercício de 2001.

Conferida, está conforme o original.

11 de Junho de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000088337

ANA & LEÃO � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 824/
20020607; identificação de pessoa colectiva n.º 506194388; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 15/20020607.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Ana & Leão � Comércio de
Vestuário, L.da, e tem a sua sede na Via do Engenheiro Belmiro

Mendes de Azevedo, 119, freguesia de Gemunde, concelho da
Maia.

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

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste no comércio, importação e
exportação de artigos de vestuário, interior e exterior, acessórios de
moda, perfumes e cosméticos. Confecção de artigos de vestuário.

2 � A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, in-
clusive como sócia de responsabilidade ilimitada, independentemen-
te do respectivo objecto.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem a ambas as sócias, que desde já ficam nomeadas gerentes.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
é necessária a intervenção de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

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

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

Está conforme.

12 de Junho de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000088543

UNICRIAT � COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
TÊXTEIS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 823/
20020607; identificação de pessoa colectiva n.º 505947480; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 14/20020607.

Certifico que por José Manuel Tavares Pontes foi constituída a
sociedade em epígrafe, que fica a reger-se pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma UNICRIAT � Comércio e Represen-
tações Têxteis, Unipessoal, L.da, com sede na Praceta do Engenheiro
José Adriano Moreira dos Santos, 68, 2.º, esquerdo, freguesia e con-
celho da Maia.

§ único. Por simples decisão do sócio único a gerência da socie-
dade poderá transferir a sua sede para outro local do mesmo conce-
lho ou de concelhos limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais,
sucursais ou qualquer outra forma de representação social.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no comércio, importação e representação
de artigos têxteis.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal per-
tencente ao outorgante.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme delibera-
ção da assembleia geral, pertence ao sócio, que desde já é nomeado
gerente, sendo suficiente a assinatura de um gerente para obrigar a
sociedade em todos os seus actos e contratos.
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ARTIGO 5.º

O sócio único fica desde já autorizado a efectuar negócios jurídi-
cos com a sociedade que sirvam a prossecução do objecto social.

ARTIGO 6.º

O sócio fica autorizado a fazer prestações suplementares de capi-
tal até ao montante global de 10 vezes o capital social.

ARTIGO 7.º

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

Está conforme.

12 de Junho de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000088542

ALICHEMIE � QUÍMICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 55 989/
20010622; identificação de pessoa colectiva n.º 505361400; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 16/20010622.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ALICHEMIE � Químicos, L.da,
com sede na Zona Industrial da Maia I, Sector VIII, lote 91, fregue-
sia de Gemunde, concelho da Maia.

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

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no comércio e transformação de produtos
químicos.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros e está dividido em três quotas, uma do valor nominal
de 45 000 euros, pertencente à sócia Maria Albertina Veríssimo
Nogueira, e duas iguais do valor nominal de 2500 euros, pertencen-
tes uma a cada um dos sócios, Manuel José das Neves Soares Fer-
reira e Manuel Ferreira Fernandes.

2 � Depende da deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo da sócia Maria Alberti-
na Veríssimo Nogueira, que desde já é nomeada gerente.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade, em todos
os seus actos e contratos, é suficiente a assinatura de um gerente.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio nos
seguintes casos:

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

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

obrigações sociais;
d) No caso de morte de qualquer sócio;
e) Quando em partilha a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;

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

sentimento da sociedade.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou a tercei-
ros.

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

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme.

28 de Junho de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000087224

PAÇOS DE FERREIRA

ESTOFOS JOSÉ GAIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 999/950922; identificação de pessoa colectiva n.º 503486736;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 16/011212.

Certifico que o capital social da sociedade em epígrafe foi altera-
do de 1 000 000$ para 5000 euros, tendo sido alterado o artigo 4.º,
que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5000 euros, dividido em duas quotas iguais de
2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios, José Alberto
Gonçalves dos Santos e Rosa Maria Dias Ferreira dos Santos.

Foi depositado o texto completo do contrato de sociedade na sua
redacção actualizada.

O Conservador, Alexandre Leite Soares. 1000088081

ESTOFOS CUNHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1920/020605; identificação de pessoa colectiva n.º 506172295;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/020605.

Certifico que entre Bernardino Rocha da Cunha e esposa, Maria
Goreti Couto Dias, casados na comunhão de adquiridos, foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe, que se rege pelos seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma Estofos Cunha, L.da

2.º

1 � A sua sede é no lugar de Bairros, freguesia de Lamoso, con-
celho de Paços de Ferreira.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como poderá criar sucur-
sais, agências, delegações ou outras formas locais de representação
no território nacional ou no estrangeiro.

3.º

A sociedade tem por objecto o fabrico de estofos, aceiras e assen-
tos.
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4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e está
dividido em duas quotas iguais de 2500 euros cada, pertencendo uma
a cada um dos sócios Bernardino Rocha da Cunha e Maria Goreti
Couto Dias.

5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, fica afecta
a um ou mais gerentes a designar em assembleia geral.

2 � Ficam desde já designados gerentes os actuais sócios.
3 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos

é suficiente a intervenção de um gerente.
4 � Em ampliação dos seus poderes normais a gerência poderá:
a) Comprar e vender viaturas automóveis;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como alterar ou

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

6.º

A sociedade poderá adquirir participações, como sócia de respon-
sabilidade limitada, em sociedades com objecto diferente do seu, em
sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos comple-
mentares de empresas.

7.º

A cessão total ou parcial de quotas entre sócios é livremente
permitida; a favor de estranhos fica dependente do consentimento
expresso da sociedade, à qual é reservado o direito de preferência
em primeiro lugar e em segundo lugar aos sócios não cedentes.

8.º

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

a) Por acordo com o seu titular;
b) Penhora, arresto ou qualquer outra forma de apreensão judicial

da quota;
c) Falência ou insolvência do seu titular;
d) Quando o respectivo titular deixar de comparecer ou se fazer

representar em assembleias gerais por mais de três anos consecuti-
vos.

2 � A quota amortizada poderá figurar no balanço como tal, bem
como poderão, posteriormente, por deliberação dos sócios, serem
criadas uma ou mais quotas, destinadas a serem alienadas a um ou a
algum dos sócios ou a terceiros.

Está conforme o original.

11 de Junho de 2002. � A Ajudante, Lurdes Augusta Fernandes
Batista. 1000087449

HÉLDER & MARCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1312/981029; identificação de pessoa colectiva n.º 504276840;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 10/020318.

Certifico que, por escritura de 18 de Dezembro de 2001, lavrada
no Cartório Notarial de Paços de Ferreira, a fl. 53 do livro n.º 234-
-E, foi declarada a dissolução e liquidação da sociedade em epígrafe,
em 18 de Dezembro de 2001.

Está conforme.

17 de Junho de 2002. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
1000087972

RUI CORREIA & MIGUEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1126/970506; identificação de pessoa colectiva n.º 503869899;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 17/011212.

Certifico que o capital social da sociedade em epígrafe foi altera-
do de 1 000 000$ para 5000 euros, tendo sido alterado o artigo 4.º,
que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de 5000 euros, dividido em duas quotas
iguais de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios, Rui da
Costa Correia e António Miguel Pinto Nunes.

Foi depositado o texto completo do contrato de sociedade na sua
redacção actualizada.

17 de Junho de 2002. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
1000087976

FERREIRA & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1027/960313; identificação de pessoa colectiva n.º 503597791;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 14/0200325.

Certifico que, por escritura de 11 de Fevereiro de 2002, lavrada
no Cartório Notarial de Paços de Ferreira, a fl. 98 do livro n.º 240-
-E, foi efectuado o aumento de capital, a redenominação e altera-
ção do contrato da sociedade em epígrafe, tendo, em consequência,
sido alterados os artigos 4.º e 5.º do contrato social, que ficaram com
a seguinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, divididos em duas quotas iguais de 2500 euros, perten-
centes uma a cada um dos sócios, Fernando Rodrigo Pinto Ferreira
e Rui Paulo Eiras Ferreira.

5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for delibe-
rado em assembleia geral, fica afecta ao sócio Fernando Rodrigo Pinto
Ferreira, já nomeado gerente, sendo suficiente a sua assinatura para
obrigar a sociedade em todos os actos e contratos.

Foi depositado o texto completo do contrato de sociedade na sua
redacção actualizada.

17 de Junho de 2002. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
 1000087979

EMBALPAÇOS II � CARTONAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1923/020612; identificação de pessoa colectiva n.º 506172490;
inscrição n.º 1.

Certifico que entre Henrique Fernando de Jesus Rodrigues, casado
com Cristina Maria Marques dos Reis na comunhão de adquiridos, a
sociedade Irmãos Castelo � Sociedade Imobiliária, L.da, com sede
em Carral, Carvalhosa, Paços de Ferreira, e Duarte Augusto Teles
de Meneses de Sousa Castelo, solteiro, maior, foi constituída a so-
ciedade em epígrafe, que se rege pelos seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma EMBALPAÇOS II � Cartonagem, L.da

2.º

1 � A sua sede é na Rua Nova de Carral, 80, freguesia de
Carvalhosa, concelho de Paços de Ferreira.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como poderá instalar e
manter sucursais e outras formas de representação social.

3.º

O seu objecto consiste na indústria e comércio de caixas de car-
tão e cartonagem.

4.º

1 �O capital social é de 50 000 euros e está dividido em três
quotas, sendo uma de 25 000 euros pertencente ao sócio Henrique
Fernando de Jesus Rodrigues, uma de 24 000 euros pertencente à
sociedade Irmãos Castelo � Sociedade Imobiliária, L.da, e uma de
1000 pertencente ao sócio Duarte Augusto Teles de Meneses de Sousa
Castelo.

2 � Cada um dos sócios já realizou 50% do valor da sua quota em
dinheiro, devendo os restantes 50%, também em dinheiro, ser rea-
lizados no prazo de um ano, a contar desta data.

5.º

Os sócios poderão deliberar, por acordo unânime, que lhes sejam
exigidas prestações suplementares até cinco vezes o capital social.
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6.º

A celebração de contratos de suprimentos depende de prévia de-
liberação dos sócios.

7.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, fica afecta
a um ou mais gerentes a designar em assembleia geral.

2 � Ficam desde já nomeados gerentes o sócio Henrique Fernando
de Jesus Rodrigues e Abílio Maria Barros de Sousa Castelo, casado,
residente na Avenida do Tenente Leonardo Meireles, 66, rés-do-
-chão, Paços de Ferreira.

3 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
são necessárias as assinaturas de dois gerentes.

4 � Em ampliação dos seus poderes normais a gerência poderá:
a) Comprar e vender viaturas automóveis para e da sociedade;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como alterar ou

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

8.º

1 � A divisão e cessão de quotas, total ou parcial, é livremente
permitida entre os sócios, carecendo, nos demais casos, do consen-
timento da sociedade.

2 � No caso de cessão de quotas, total ou parcial, a favor de
estranhos, os sócios, em primeiro lugar, e a sociedade, em segundo
lugar, têm direito de preferência.

3 � Que o sócio Duarte Augusto Teles de Meneses de Sousa Cas-
telo fica desde já autorizado a ceder a sua quota apenas à sociedade
Irmãos Castelo � Sociedade Imobiliária, Lda

9.º

A sociedade poderá adquirir participações, como sócia de respon-
sabilidade limitada, em sociedades com objecto igual ou diferente do
seu, em sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos
complementares de empresas.

Está conforme o original.

17 de Junho de 2002. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
1000088041

BERÇOLANDIA � SERVIÇOS PARA A INFÂNCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 790/921009; identificação de pessoa colectiva n.º 502852976;
data do depósito: 020322.

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

Está conforme.

17 de Junho de 2002. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
1000088438

SOCOVIL � COMÉRCIO DE BEBIDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 521/850521; identificação de pessoa colectiva n.º 501734295;
data do depósito: 020322.

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

Está conforme.

17 de Junho de 2002. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
1000088435

SOCOVIL � COMÉRCIO DE BEBIDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 521/850521; identificação de pessoa colectiva n.º 501734295;
data do depósito: 020322.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 1999.

17 de Junho de 2002. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
1000088434

SOCOVIL � COMÉRCIO DE BEBIDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 521/850521; identificação de pessoa colectiva n.º 501734295;
data do depósito: 020322.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 1998.

Está conforme.

17 de Junho de 2002. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
1000088431

SOCOVIL � COMÉRCIO DE BEBIDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 521/850521; identificação de pessoa colectiva n.º 501734295;
data: 020322.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 1997.

Está conforme.

17 de Junho de 2002. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
1000088430

SUSANA MOTA & LAURA JORGE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1073/961118; identificação de pessoa colectiva n.º 503760048;
data: 020322.

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

Está conforme.

17 de Junho de 2002. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
1000088427

SUSANA MOTA & LAURA JORGE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1073/961118; identificação de pessoa colectiva n.º 503760048;
data: 020322.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

 17 de Junho de 2002. � O Conservador, Alexandre Leite Soa-
res. 1000088426

SEABRA, BESSA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 957/950213; identificação de pessoa colectiva n.º 503348287;
data: 020321.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

17 de Julho de 2002. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
1000088421

SEABRA, BESSA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 957/950213; identificação de pessoa colectiva n.º 503348287;
data: 020321.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 1998.

Está conforme.

17 de Junho de 2002. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
1000088419
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SEABRA, BESSA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 957/950213; identificação de pessoa colectiva n.º 503348287;
data: 020321.

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

Está conforme.

17 de Junho de 2002. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
1000088422

CONFECÇÕES SANDOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 596/890713; identificação de pessoa colectiva n.º 502188219;
data: 020321.

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

Está conforme.

O Conservador, Alexandre Leite Soares. 1000088415

CONFECÇÕES O TRONO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1269/980630; identificação de pessoa colectiva n.º 504190342;
data: 020320.

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

Está conforme.

17 de Junho de 2002. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
1000088413

IMOCARVA � IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1469/000330; identificação de pessoa colectiva n.º 504774042;
data: 020319.

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

Está conforme.

17 de Junho de 2002. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
1000088410

FÉLIX & CARNEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1377/990708; identificação de pessoa colectiva n.º 504395580;
data: 020318.

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

Está conforme.

17 de Junho de 2002. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
1000088407

FÉLIX & CARNEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1377/990708; identificação de pessoa colectiva n.º 504395580;
data: 020318.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

17 de Junho de 2002. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
1000088406

UNIVERPLAST � FÁBRICA DE PLÁSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 603/890912; identificação de pessoa colectiva n.º 502215704;
data: 020314.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 1998.

Está conforme.

17 de Junho de 2002. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
1000088399

UNIVERPLAST � FÁBRICA DE PLÁSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 603/890912; identificação de pessoa colectiva n.º 502215704;
data: 020314.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

17 de Junho de 2002. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
1000088401

UNIVERPLAST � FÁBRICA DE PLÁSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 603/890912; identificação de pessoa colectiva n.º 502215704;
data: 020314.

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

Está conforme.

17 de Junho de 2002. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
1000088403

EMBALPAÇOS � EMBALAGENS
DE PAÇOS DE FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 928/940916; identificação de pessoa colectiva n.º 503259152;
data: 020314.

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

Está conforme.

17 de Junho de 2002. � A Ajudante, Lurdes Augusta Fernandes
Batista. 1000088398

LUÍS FERNANDO VALENTE TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 814/930118; identificação de pessoa colectiva n.º 502902485;
data: 020313.

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

Está conforme.

17 de Junho de 2002. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
1000088397

LUÍS FERNANDO VALENTE TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 814/930118; identificação de pessoa colectiva n.º 502902485;
data: 020313.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

17 de Junho de 2002. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
1000088396
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MECÂNICA GERAL SERAFIM P. COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1921/020419; identificação de pessoa colectiva n.º 505913330;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 26/020419.

Certifico que entre Nuno Domingos Martins da Costa, solteiro,
maior, e Serafim Pinto Carneiro da Costa e esposa, Maria Fernanda
Martins Carneiro da Costa, casados na comunhão de adquiridos, foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelos seguintes ar-
tigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Mecânica Geral Serafim P. Costa, L.da,
com sede na Rua Alto de Escariz, freguesia de Penamaior, concelho
de Paços de Ferreira.

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

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no comércio e reparação de veículos auto-
móveis, peças e acessórios.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e está dividido em três quotas, uma do valor nominal de
3000 euros, pertencente ao sócio Nuno Domingos Martins da Cos-
ta, e duas iguais do valor nominal de 1000 euros, pertencentes uma
a cada um dos restantes sócios.

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

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

11 de Junho de 2002. � A Ajudante, Lurdes Augusta Fernandes
Batista. 1000087488

GOMES & BRANDÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 48/710309; identificação de pessoa colectiva n.º 500127689; ins-
crição n.º 9; número e data da apresentação: 10/020314.

Certifico que, por escritura de 18 de Dezembro de 2001, lavrada
no Cartório Notarial de Paços de Ferreira, a fl. 59 do livro n.º 234-
-E, foi declarada a dissolução e liquidação da sociedade em epígrafe,
em 18 de Dezembro de 2001.

Está conforme.

17 de Junho de 2002. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
1000088090

APRÍGIO RIBEIRO & NETO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 912/940613; identificação de pessoa colectiva n.º 503209872;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrições n.os 5 e 6; números e
data das apresentações: 12, 14 e 15/020315.

Certifico que, por escritura de 7 de Março de 2002, lavrada no
Cartório Notarial de Paços de Ferreira, a fl. 18 do livro n.º 244-E,
foi declarada a cessação de funções do gerente Aprígio Neto Ribei-
ro, em 7 de Março de 2002, por renúncia, foi designado para geren-
te da sociedade Romeu Alberto de Castro Neto e foi aumentado e
redenominado o capital e alterado o pacto social da sociedade em
epígrafe, tendo, em consequência, sido alterado o artigo 4.º e adita-
do um novo artigo, o 9.º, do contrato social, que ficaram com a
seguinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e está dividido em duas quotas iguais de 2500 euros, per-
tencendo uma a cada um dos sócios, Luís Neto Ribeiro e Romeu Al-
berto de Castro Neto.

9.º

Os sócios poderão deliberar, por acordo unânime, que lhes sejam
exigidas prestações suplementares de capital até cinco vezes o valor
do capital a deliberar em assembleia geral.

Foi depositado o texto completo do contrato de sociedade na sua
redacção actualizada.

17 de Junho de 2002. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
1000088092

RESTAURANTE E SNACK-BAR,
PÁTIO DO CAVALEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1811/011210; identificação de pessoa colectiva n.º 505038730;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 16/020315.

Certifico que, por escritura de 18 de Dezembro de 2001, lavrada
no Cartório Notarial de Paços de Ferreira, a fl. 58 do livro n.º 234-
-E, foi declarada a dissolução e liquidação da sociedade em epígrafe,
em 18 de Dezembro de 2001.

Está conforme.

17 de Junho de 2002. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
1000088094

IRMÃOS VICENTES � INDÚSTRIA MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1926/020318; identificação de pessoa colectiva n.º 505986442;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/020318.

Certifico que entre Joaquim Vicente Ferreira Leal, casado com
Celeste Maria Pinheiro Moreira, e Manuel Ferreira Leal, casado com
Natália Maria Coelho Ribeiro Leal, todos casados na comunhão de
adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelos
seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma Irmãos Vicentes � Indústria
Mobiliário, L.da

2.º

1 � A sua sede é na Travessa n.º I das Fontainhas, freguesia de
Frazão, deste concelho.
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2 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como poderá criar sucur-
sais, agências, delegações ou outras formas locais de representação
no território nacional ou no estrangeiro.

3.º

A sociedade tem por objecto o fabrico e acabamento de mobiliá-
rio de madeira, comércio de móveis e artigos de decoração.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros e está dividido em duas quotas iguais de 12 500 euros
cada, pertencentes uma a cada um dos sócios, Joaquim Vicente Fer-
reira Leal e Manuel Ferreira Leal.

 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, fica afecta
a um ou mais gerentes a designar em assembleia geral.

2 � Ficam desde já designados gerentes os actuais sócios.
3 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos

é suficiente a assinatura de qualquer um dos gerentes.
4 � Em ampliação dos seus poderes normais a gerência poderá:
a) Comprar e vender viaturas automóveis;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como alterar ou

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

6.º

A sociedade poderá adquirir participações, como sócia de respon-
sabilidade limitada, em sociedades com objecto diferente do seu, em
sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos comple-
mentares de empresas.

7.º

1 � A divisão e cessão de quotas, total e parcial, é livremente
permitida entre os sócios, carecendo, nos demais casos, do consen-
timento da sociedade.

2 � No caso de cessão de quotas, total ou parcial, a favor de
estranhos os sócios, em primeiro lugar, e a sociedade, em segundo
lugar, têm direito de preferência.

8.º

Os sócios poderão deliberar, por acordo unânime, que lhes sejam
exigidas prestações suplementares até ao montante de 100 000 eu-
ros.

Está conforme o original.

17 de Junho de 2002. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
1000088097

COSTA & PACHECO � COMÉRCIO
DE MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 994/950811; identificação de pessoa colectiva n.º 503465763;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 8/020318.

Certifico que, por escritura de 20 de Dezembro de 2001, lavrada
no Cartório Notarial de Paços de Ferreira, a fl. 43 do livro n.º 235-
-E, foi declarada a dissolução e liquidação da sociedade em epígrafe,
em 20 de Dezembro de 2001.

Está conforme.

17 de Junho de 2002. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
1000088099

BARIGÁLIA, ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 917/940706; identificação de pessoa colectiva n.º 503227080;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 9/020318.

Certifico que, por escritura de 21 de Dezembro de 2001, lavrada
no Cartório Notarial de Paços de Ferreira, a fl. 82 do livro n.º 235-

-E, foi declarada a dissolução e liquidação da sociedade em epígrafe,
em 21 de Dezembro de 2001.

Está conforme.

17 de Junho de 2002. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
1000088101

TANIJO � DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1927/020318; identificação de pessoa colectiva n.º 505828090;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/020318.

Certifico que entre David Sousa Dias e esposa, Maria José Carnei-
ro Alves Lamas Dias, casados na comunhão de adquiridos, David
Lamas Dias, solteira, menor, Maria José Lamas Dias e Stephanie
Lamas Dias, solteiras, maiores, foi constituída a sociedade em epí-
grafe, que se rege pelos seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma TANIJO � Decorações, L.da

2.º

1 � A sua sede é na Rua de Escariz, 83, freguesia de Penamaior,
concelho de Paços de Ferreira.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como poderá instalar e
manter sucursais e outras formas de apresentação social.

3.º

A sociedade tem por objecto a pintura, revestimentos e decora-
ção de construção civil.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em quatro quotas, duas de 1750 euros perten-
centes uma cada um dos sócios David Sousa Dias e Maria José Car-
neiro Alves Lamas Dias, e três de 500 euros pertencentes uma a cada
uma das sócias Tânia David Lamas Dias, Maria José Lamas Dias e
Stephanie Lamas Dias.

5.º

Os sócios poderão deliberar, por acordo unânime, que lhes sejam
exigidas prestações suplementares até ao valor global de 50 000 eu-
ros.

6.º

A celebração de contratos de suprimentos depende de prévia de-
liberação dos sócios.

7.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, fica afecta
a um ou mais gerentes a designar em assembleia geral.

2 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios David Sousa Dias
e Maria José Carneiro Alves Lamas Dias.

3 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
é suficiente a assinatura de um gerente.

4 � Em ampliação dos seus poderes normais a gerência poderá:
a) Comprar e vender viaturas automóveis;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como alterar ou

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

8.º

1 � A divisão e cessão de quotas, total ou parcial, é livremente
permitida entre os sócios, carecendo, nos demais casos, do consen-
timento da sociedade.

2 � No caso de cessão de quotas, total ou parcial, a favor de
estranhos, os sócios, em primeiro lugar, e a sociedade, em segundo
lugar, têm direito de preferência.

Está conforme o original.

17 de Junho de 2002. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
1000088104
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GUENDE � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1221/980309; identificação de pessoa colectiva n.º 504085093;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 13/020318.

Certifico que, por acta n.º 3 de 30 de Março de 2001, relativa-
mente à sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de aumento
de capital, redenominação e alteração do contrato da sociedade,
tendo, em consequência, sido alterado o artigo 4.º do contrato soci-
al, que ficou com a seguinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros, dividi-
do em duas quotas, uma de 2500 euros, pertencente ao sócio Luís
dos Santos Pereira, e outra de 2500 euros, pertencente à sócia Ma-
ria Matilde Carneiro Fernandes.

Está conforme o original.

17 de Junho de 2002. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
1000088105

J. BARREIRA � GABINETE DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1125/970502; identificação de pessoa colectiva n.º 503871133;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 20/020313.

Certifico que, por escritura de 13 de Dezembro de 2001, lavrada
no Cartório Notarial de Paredes, a fl. 123 do livro n.º 472-C, foi
efectuado o aumento de capital, a redenominação e alteração do
contrato da sociedade em epígrafe, tendo, em consequência, sido
alterados os artigos 4.º e 5.º do contrato social, que ficaram com a
seguinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma no
valor nominal de 8000 euros, pertencente ao sócio Joaquim Jazelino
Oliveira Sousa Barreira, e outra de 2000 euros, pertencente ao sócio
Joaquim de Magalhães Pinto.

5.º

Os sócios poderão deliberar, por acordo unânime, que lhe sejam
exigidas prestações suplementares de capital até ao valor global de
100 000 euros.

Foi depositado o texto completo do contrato de sociedade na sua
redacção actualizada.

17 de Junho de 2002. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
1000088127

MUNDO AUTOMÓVEL DE ELIANA GOMES RIBEIRO
NUNES & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1925/020521; identificação de pessoa colectiva n.º 506033775;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/020521.

Certifico que entre António Nunes Barbosa e esposa, Eliana Go-
mes Ribeiro Nunes, casados na comunhão de adquiridos, e a socie-
dade Stand Nunes � Venda e Reparação de Veículos Automóveis,
com sede em Pessô, Freamunde, Paços de Ferreira, foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelos seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma Mundo Automóvel de Eliana Gomes
Ribeiro Nunes & C.ª, L.da

2.º

1 � A sua sede é na Rua de Pessô, 58, freguesia de Freamunde,
concelho de Paços de Ferreira.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como poderá instalar e
manter sucursais e outras formas de representação social.

3.º

O seu objecto consiste no comércio, importação, exportação e
reparação de veículos automóveis.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros e está dividido em três quotas, sendo uma de 12 500 eu-
ros pertencente ao sócio António Nunes Barbosa, uma de 6250 eu-
ros pertencente à sócia Eliana Gomes Ribeiro Nunes e uma de
6250 euros pertencente à sociedade Stand Nunes � Venda e Repa-
ração de Veículos Automóveis, L.da

5.º

A celebração de contratos de suprimentos depende de prévia de-
liberação dos sócios.

6.º

Os sócios poderão deliberar, por acordo unânime, que lhes sejam
exigidas prestações suplementares até ao valor global de 100 000 eu-
ros.

7.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, fica afecta
a um ou mais gerentes a designar em assembleia geral.

2 � Fica desde já nomeado gerente o sócio António Nunes Bar-
bosa.

3 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
é suficiente a assinatura do indicado gerente.

4 � Em ampliação dos seus poderes normais a gerência poderá:
a) Comprar e vender bens imóveis para e da sociedade;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como alterar ou

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

8.º

A sociedade poderá adquirir participações, como sócia de respon-
sabilidade limitada, em sociedade com objecto igual ou diferente do
seu, em sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos
complementares de empresas.

9.º

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

a) Por acordo com o seu titular;
b) Penhora, arresto ou qualquer outra forma de apreensão judicial

da quota;
c) Falência ou insolvência do seu titular;
d) Quando o respectivo titular deixar de comparecer ou se fazer

representar nas assembleias gerais por mais de três anos consecutivos.
2 � A quota amortizada poderá figurar no balanço como tal, bem

como poderão, posteriormente, por deliberação dos sócios, serem
criadas uma ou mais quotas, destinadas a serem alienadas a um ou a
algum dos sócios ou a terceiros.

Está conforme o original.

17 de Junho de 2002. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
1000088126

NARJO � CARPINTARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1924/020508; identificação de pessoa colectiva n.º 506092356;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 19/020508.

Certifico que entre Narciso Neto Vaz dos Santos, casado com
Maria da Glória Alves, Armindo Albino Alves dos Santos, casado
com Maria Augusta da Silva Mendes, Rosa de Fátima Alves dos San-
tos, casada com Hélder Dinis Borges de Brito, todos casados na
comunhão de adquiridos, e Joaquim Alexandre Alves dos Santos,
solteiro, maior, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma NARJO � Carpintaria, L.da

2.º

1 � A sua sede é na Rua do Engenheiro Luís Carneiro Leão, 174,
freguesia de Figueiró, concelho de Paços de Ferreira.
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2 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como poderá criar sucur-
sais, agências, delegações ou outras formas locais de representação
no território nacional ou no estrangeiro.

3.º

A sociedade tem por objecto a indústria de carpintaria.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
20 000 euros e está dividido em quatro quotas, sendo uma de
11 000 euros pertencente ao sócio Narciso Neto Vaz dos Santos, e
três iguais de 3000 euros cada, pertencentes uma a cada um dos só-
cios, Armindo Albino Alves dos Santos, Rosa de Fátima Alves dos
Santos e Joaquim Alexandre Alves dos Santos.

5.º

Mediante deliberação unânime dos sócios poderão ser exigidas
prestações suplementares de capital até ao limite máximo de cinco
vezes o montante das suas respectivas quotas.

6.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada
ou não conforme for deliberado em assembleia geral, fica afecta um
ou mais gerentes a designar em assembleia geral.

2 � Porém, ficam desde já nomeados gerentes todos os sócios.
3 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos

é obrigatória a assinatura do gerente Narciso Neto Vaz dos Santos
ou as assinaturas conjuntas de dois dos restantes sócios.

4 � Em ampliação dos seus poderes normais a gerência poderá:
a) Comprar e vender viaturas automóveis;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como alterar ou

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

7.º

A sociedade poderá adquirir participações, como sócia de respon-
sabilidade limitada, em sociedades com objecto diferente do seu, em
sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos comple-
mentares de empresas.

8.º

A cessão total ou parcial de quotas entre sócios é livremente
permitida; a favor de estranhos fica dependente do consentimento
expresso da sociedade, à qual é reservado o direito de preferência
em primeiro lugar e em segundo lugar aos sócios não cedentes.

9.º

No caso de penhora ou arresto de qualquer quota terão sempre
direito de preferência os sócios não cedentes, sendo a quota alienada
sempre pelo seu valor nominal.

Está conforme o original.

17 de Junho de 2002. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
1000088125

BARROS, ESPINHEIRAS & EICHMANN � COMÉRCIO
INTERNACIONAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrí-
cula n.º 1922/020529; identificação de pessoa colectiva
n.º 505596075; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 13/020529.

Certifico que, por escritura lavrada no 2.º Cartório Notarial de
Vila do Conde, a fl. 53 do livro n.º 307-D, foi constituída a socie-
dade anónima, que se rege pelos seguintes artigos:

CAPÍTULO I

 Denominação, sede e objecto

ARTIGO 1.º

Firma e sede

1 � A sociedade adopta a firma Barros, Espinheiras & Eich-
mann � Comércio Internacional, S. A., e rege-se pelos presentes es-
tatutos e pela legislação aplicável.

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Carvalho, 73, fregue-
sia de Frazão, concelho de Paços de Ferreira.

3 � Por mera deliberação do conselho de administração poderá a
sociedade transferir a sua sede para qualquer outro local, dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ainda, nos
mesmos termos, criar ou extinguir filiais, sucursais, delegações, agên-
cias ou quaisquer outras formas locais de representação, no territó-
rio nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

Objecto

A sociedade tem por objecto o comércio, importação e exporta-
ção de grande variedade de mercadorias, nomeadamente mobiliário,
cortiça, ferros forjados, têxteis, cutelarias, madeiras e maquinaria.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 3.º

Capital social

1 � O capital social é de 50 000 euros, encontrando-se totalmente
subscrito, somente realizado quanto a metade do seu valor, e é divi-
dido e representado por 10 000 acções ordinárias, no valor nominal
de 5 euros cada uma.

2 � A restante metade do capital deverá ser realizada no prazo
de um ano a contar da data da escritura de constituição da sociedade.

3 � O capital poderá ser elevado até 100 000 euros, por uma ou
mais vezes, mediante deliberação do conselho de administração que
fixará, nos termos legais, as condições de subscrição, nomeadamente
o deferimento das entradas e as categorias de acções a emitir.

4 � As acções serão nominativas, registadas ou não.
5 � Poderão existir títulos de 1, 5, 10, 100 e 1000 acções.
6 � Nos termos da legislação aplicável é permitida a emissão de

acções.
7 � Poderão ser emitidas acções preferenciais sem direito a voto

e que confiram direito a um dividendo prioritário, a fixar pelo órgão
da sociedade que deliberar a emissão, bem como acções preferenciais
remíveis, que beneficiem de um privilégio patrimonial a fixar pelo
órgão que delibere a sua emissão.

8 � As acções emitidas com o privilégio referido no número
anterior poderão ser remidas quando e se a assembleia geral o deli-
berar, pelo seu valor nominal, acrescido, ou não, de um prémio, cujo
modo de cálculo será definido pelo órgão que deliberar a emissão.

ARTIGO 4.º

Transmissão de acções

1 � É livre a transmissão de acções entre accionistas e cônjuges;
as acções que sejam objecto de nomeação à penhora, de reivindica-
ção da posse ou execução poderão ser amortizadas pela sociedade
após deliberação do conselho de administração, nos termos do ar-
tigo 347.º do Código das Sociedades Comerciais, e pelo seu valor
nominal.

2 � A transmissão de acções nominativas a favor de quem não
seja accionista depende sempre do prévio consentimento dos demais
accionistas, que gozam do direito de preferência na transmissão.

3 � Para efeito do disposto no parágrafo anterior, o accionista
transmitente deverá comunicar aos demais accionistas, por carta
registada com aviso de recepção, o número de acções, respectivo
preço, condições de pagamento, bem como identificação do ou dos
terceiros interessados na transmissão.

4 � Os demais accionistas deverão comunicar ao transmitente,
no prazo máximo de 45 dias a contar da recepção da notificação
para preferência acima mencionada, se adquirem parte ou a totali-
dade das acções nas condições do projectado negócio.

5 � A falta de resposta à notificação para preferência, nos pra-
zos acima previstos, permite que as acções em causa possam ser
transmitidas a estranhos à sociedade.

6 � No caso de recusa legítima do consentimento, a sociedade
fará adquirir as acções por terceira pessoa, nas condições de preço e
pagamento do negócio para que foi solicitado o consentimento.

7 � Sendo a transmissão a título gratuito, ou provando a socie-
dade existir simulação de preço, a aquisição far-se-á pelo valor real
das acções, a determinar nos termos do artigo 105.º, n.º 2, do Códi-
go das Sociedades Comerciais.
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8 � As limitações à transmissão de acções aqui previstas apli-
cam-se tanto à transmissão mortis causa, como à transmissão entre
vivos, quer a título oneroso, quer a título gratuito, com excepção,
porém, em qualquer caso, das transmissões entre accionistas, as quais
serão sempre livres, independentemente do consentimento da so-
ciedade e dos accionistas.

CAPÍTULO III

Assembleia geral

ARTIGO 5.º

Constituição

1 � A assembleia geral, regularmente constituída, representa a
universalidade dos accionistas, sendo as suas deliberações vinculati-
vas para todos eles, quando tomadas nos termos da lei e dos presen-
tes estatutos.

2 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com
direito a voto.

3 � Para que a assembleia geral possa deliberar em primeira con-
vocação e sobre qualquer matéria, devem estar presentes ou repre-
sentados accionistas que detenham, pelo menos, acções correspon-
dentes a metade do capital social.

4 � Os membros do conselho de administração e o fiscal único
devem estar presentes nas reuniões da assembleia geral, mesmo que
não sejam accionistas.

5 � Os accionistas que sejam pessoas colectivas deverão comuni-
car, por carta endereçada ao presidente da mesa, recebida até ao início
da reunião da assembleia geral, o nome de quem os deva representar.

6 � Os titulares de acções preferenciais sem voto não poderão
participar nas assembleias gerais, sendo, porém, representados pelo
respectivo representante comum.

ARTIGO 6.º

Votos

A cada acção corresponde um voto.

ARTIGO 7.º

Competência

Para além da competência que lhe é atribuída por lei ou pelos
presentes estatutos, compete à assembleia geral:

a) Eleger a respectiva mesa;
b) Fixar o número de membros do conselho de administração e

eleger os mesmos, incluindo o presidente;
c) Eleger o fiscal único e o respectivo suplente;
d) Pronunciar-se sobre qualquer assunto que lhe seja submetido pelo

conselho de administração ou pelo fiscal único.

ARTIGO 8.º

Mesa

A mesa da assembleia geral será composta por um presidente e
um secretário, eleitos de entre os accionistas ou outras pessoas, por
um período de quatro anos, podendo ser reeleitos.

ARTIGO 9.º

Convocação

1 � A assembleia geral será convocada pelo presidente da res-
pectiva mesa ou por quem o substitua, sempre que a lei o deter-
mine, o conselho de administração ou o fiscal único o entendam
conveniente ou, ainda, quando tal for requerido por um ou mais
accionistas que possuam acções correspondentes a, pelo menos,
5% do capital social, nos termos e segundo a tramitação legal-
mente aplicáveis.

2 � A assembleia geral poderá funcionar, independentemente da
convocação feita nos termos do número anterior, desde que estejam
presentes todos os accionistas com direito a nela participar e todos
eles manifestem a vontade de que a assembleia se constitua e delibe-
re sobre determinado assunto.

3 � No caso de serem nominativas todas as acções da sociedade,
a assembleia geral pode ser convocada mediante cartas registadas
enviadas aos accionistas, nos termos da lei.

4 � Em reunião ordinária, a assembleia geral deliberará sobre o
relatório de gestão do conselho de administração, o balanço e as

contas do exercício findo, com o respectivo parecer do fiscal
único, e ainda quanto à aplicação de resultados, procederá à apre-
ciação geral da administração e fiscalização da sociedade, e elege-
rá, quando for caso disso, os membros da sua mesa e dos órgãos
sociais, podendo ainda tratar de quaisquer assuntos de interesse
para a sociedade, desde que sejam expressamente indicados na
respectiva convocatória.

5 � Em reunião extraordinária, a assembleia geral tratará dos
assuntos para discussão dos quais tenha sido convocada e que deve-
rão constar expressamente da respectiva convocatória.

ARTIGO 10.º

Derrogação

As deliberações dos accionistas poderão derrogar as normas dis-
positivas da lei.

CAPÍTULO IV

Conselho de administração

ARTIGO 11.º

Composição

1 � A gestão da sociedade é exercida por um conselho de admi-
nistração composto por três membros efectivos, eleitos pela assem-
bleia geral, por um período de quatro anos, podendo ser reeleitos
uma ou mais vezes.

2 � Ao presidente do conselho de administração cabe dirigir os
trabalhos das reuniões deste órgão e orientar as actividades da socie-
dade em conformidade com a lei, os presentes estatutos e as delibe-
rações da assembleia geral e do próprio conselho.

ARTIGO 12.º

Reuniões

1 � O conselho de administração reunirá sempre que for convo-
cado pelo seu presidente, ou por outros dois administradores, deven-
do reunir, pelo menos, uma vez por trimestre, podendo os adminis-
tradores ser convocados por qualquer meio escrito.

2 � Um administrador poderá fazer-se representar numa reunião
por outro administrador, mediante carta dirigida ao presidente, bem
como poderá enviar-lhe o seu voto por escrito.

3 � As deliberações do conselho de administração são sempre
tomadas por maioria dos votos dos membros presentes ou represen-
tados.

4 � Em caso de empate nas deliberações, o presidente terá voto
de qualidade.

ARTIGO 13.º

Competência

1 � Compete ao conselho de administração, sem prejuízo das
demais atribuições que lhe conferem a lei e os presentes estatutos:

a) Gerir todos os negócios sociais e efectuar todas as operações
relativas ao objecto social;

b) Representar a sociedade em juízo e fora dele, propor e contes-
tar quaisquer acções, transigir e desistir das mesmas e comprometer-
-se em arbitragens;

c) Adquirir, prometer adquirir, alienar, prometer alienar, onerar,
locar, prometer locar, ou dar e prometer dar em locação, bem como
permutar, quaisquer bens imóveis ou móveis;

d) Trespassar ou tomar de trespasse quaisquer estabelecimentos;
e) Designar quaisquer pessoas, singulares ou colectivas, para o

exercício de cargos sociais noutras empresas;
f) Contrair empréstimos em Portugal ou no estrangeiro;
g) Aprovar o orçamento e o plano de gestão da sociedade;
h) Estabelecer as regras do seu funcionamento.
2 � O conselho de administração poderá encarregar um ou mais

dos seus membros de se ocuparem da condução de determinadas ac-
tividades da sociedade e de outras matérias de administração.

ARTIGO 14.º

Delegação de poderes e mandatários

O conselho de administração poderá nomear uma ou mais pesso-
as, accionistas ou não, procuradores da sociedade, com ou sem a
faculdade de substabelecimento, para a prática de certos e determi-
nados actos, com o âmbito que for fixado no respectivo mandato.
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ARTIGO 15.º

Forma de a sociedade se obrigar

A sociedade obriga-se validamente pelas assinaturas de:
a) Dois administradores;
b) Um administrador e um procurador; ou
c) Um ou mais procuradores com poderes para o acto.
§ único. Para os actos de mero expediente será suficiente a assi-

natura de um dos administradores.

CAPÍTULO V

Fiscalização da sociedade

ARTIGO 16.º

Fiscalização dos negócios sociais

1 � A fiscalização da sociedade será exercida por um fiscal único
que terá um suplente, nos termos da lei, eleitos pela assembleia geral
por um período de quatro anos, podendo ser reeleitos.

2 � O fiscal único e o suplente terão de ser revisores oficiais de
contas ou sociedades de revisores oficiais de contas.

ARTIGO 17.º

Poderes e deveres

O fiscal único e o suplente terão os poderes e deveres enumera-
dos na lei.

CAPÍTULO VI

Disposições gerais, finais e transitórias

ARTIGO 18.º

Remunerações

1 � A fixação das remunerações dos órgãos sociais poderá ser
confiada pela assembleia geral a uma comissão de dois accionistas,
eleita por um período de quatro anos.

2 � A remuneração dos administradores poderá consistir, parci-
almente, numa percentagem dos lucros líquidos do exercício, que não
deverá exceder 20% do total da remuneração.

ARTIGO 19.º

Aplicação dos lucros

1 � Os lucros líquidos do exercício que sejam legalmente distri-
buíveis terão a aplicação que a assembleia geral determinar, tendo
esta total liberdade para deliberar no sentido de os afectar, total ou
parcialmente, à formação de reservas ou de os distribuir pelos accio-
nistas.

ARTIGO 20.º

Emissão de novas acções

1 � Em caso de emissão de novas acções em virtude de aumento
do capital social, estas só quinhoarão nos lucros a distribuir, propor-
cionalmente ao período que mediar entre a entrega das cautelas ou
títulos provisórios e o encerramento do exercício social.

2 � Em caso de aumento de capital por incorporação de reser-
vas, a emissão de novas acções respeitará a proporção entre as vá-
rias categorias existentes, sendo sempre distribuídas ao accionista
acções da espécie por ele detida.

ARTIGO 21.º

Dissolução e liquidação

1 � A sociedade só se dissolverá nos casos previstos na lei.
2 � Salvo deliberação em contrário da assembleia geral, a liqui-

dação do património social em consequência de dissolução será feita
extrajudicialmente, servindo como liquidatários os administradores
em exercício.

ARTIGO 22.º

Foro competente

Para todos os litígios que oponham a sociedade aos accionistas,
seus herdeiros ou representantes, emergentes ou não destes estatu-

tos, fica estipulada a competência do foro da comarca da sede, com
expressa renúncia a qualquer outro.

ARTIGO 23.º

Disposições transitórias e finais

1 � Ficam desde já designados para o quadriénio de 2002-2005,
com dispensa de caução, os seguintes membros dos órgãos sociais:

Mesa da assembleia geral: presidente, Rui Manuel Espinheira Car-
neiro, casado, residente na Rua do Carvalho, 79, Frazão, Paços de
Ferreira; secretário, José Luís Espinheira Carneiro, casado, residente
na Rua do Carvalho, 77, Frazão, Paços de Ferreira.

Conselho de administração: presidente, António Joaquim
Espinheira Carneiro, casado, residente na Rua de Santa Luzia, 9,
Rebordosa, Paredes; administrador, Henrique Ferreira Gomes
Eichmann, casado, residente na Urbanização Relvas & Santos, lote 8,
Esmoriz; administrador, Pedro Miguel Pereira Barros, solteiro, mai-
or, residente na Rua do Casal de Joda, 146, Ferreira, Paços de Fer-
reira.

Fiscal único: efectivo, António Magalhães & Carlos Santos, So-
ciedade de Revisores Oficiais de Contas n.º 53, com sede na Rua do
Campo Alegre, 606, 2.º, salas 201-203, Porto, representada por
Dr. António Monteiro de Magalhães, revisor oficial de contas
n.º 179, casado, residente na Rua de Costa Cabral, 2242, hab. 43,
Porto; suplente, Dr. Adélio de Oliveira Macedo, revisor oficial de
contas n.º 15, casado, residente na Rua de Santo António, 238, São
Mamede de Infesta, Matosinhos.

2 � A sociedade inicia, desde já, a sua actividade, ficando qual-
quer um dos administradores, indistintamente, individualmente au-
torizado, a partir desta data, a celebrar quaisquer negócios jurídicos
por conta da sociedade no âmbito do respectivo objecto, designada-
mente a aquisição de quaisquer participações sociais, designadamente
operações em bolsa ou fora de bolsa, para o que fica qualquer um dos
administradores, indistintamente, expressamente autorizado a pro-
ceder ao levantamento total do capital social depositado nos ter-
mos da alínea b) do n.º 4 do artigo 202.º do Código das Sociedades
Comerciais.

Está conforme o original.

17 de Junho de 2002. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
1000088124

L. L. S. � INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1928/020320; identificação de pessoa colectiva n.º 505930030;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/020320.

Certifico que entre Maria de Lurdes Sousa, solteira, maior, e Maria
Luísa de Sousa Bentes Gomes, casada com Alfredo José Bentes Go-
mes na comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em epí-
grafe, que se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma L. L. S. � Indústria de
Confecções, L.da, e tem a sua sede no Edifício Vista Alegre, Bloco
1-B, lugar de Vista Alegre, freguesia de Figueiró, concelho de Paços
de Ferreira.

§ único. Por simples deliberação da gerência a sede social po-
derá ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, bem como poderão ser criadas filiais, sucursais ou qual-
quer outra forma de representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a indústria de confecções.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros e dele pertence uma quota do valor nominal de
2500 euros a cada uma das sócias, Maria de Lurdes Sousa e Maria
Luísa de Sousa Bentes Gomes.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for delibe-
rado em assembleia geral, fica afecta às sócias Maria de Lurdes Sousa
e Maria Luísa de Sousa Bentes Gomes, desde já nomeadas gerentes.
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§ único. Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um
só gerente.

ARTIGO 5.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal, por acordo de todos os sócios, na proporção das suas quotas, até
ao limite global de 10 000 euros.

Está conforme o original.

17 de Junho de 2002. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
1000088106

CLÍNICA DENTÁRIA DE PAÇOS DE FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 877/931111; identificação de pessoa colectiva n.º 503084522;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 10/020320.

Certifico que, por acta n.º 9 de 10 de Dezembro de 2001, relati-
vamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de aumen-
to de capital, redenominação e alteração do contrato da sociedade,
tendo, em consequência, sido alterado o artigo 3.º do contrato soci-
al, que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, pertencente duas quotas de igual valor a cada uma das
sócias, Maria Beatriz Vidal Pinheiro Cunha Monteiro e Maria da
Glória Rodrigues Pereira Batista, no valor de 2500 euros cada uma.

17 de Junho de 2002. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
1000088107

DOMINGOS VEIGA � ESCRITÓRIO
DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 625/900316; identificação de pessoa colectiva n.º 502315385;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 11; números e data
das apresentações: 30 e 31/020321.

Certifico que, por escritura de 26 de Fevereiro de 2002, lavrada
no Cartório Notarial de Paços de Ferreira, a fl. 9 do livro n.º 243-E,
foi declarada a cessação de funções da gerente Celeste da Purifica-
ção Pereira da Costa, em 26 de Fevereiro de 2002, por renúncia, e
foi alterado o pacto social da sociedade em epígrafe, tendo, em
consequência, sido alterados os artigos 4.º e 6.º do contrato social,
que ficaram com a seguinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
7481 euros e 96 cêntimos e corresponde à soma de três quotas, sen-
do uma de 4987 euros e 98 cêntimos pertencente ao sócio Domin-
gos Cândido Pereira Veiga, e duas de 1246 euros e 99 cêntimos cada,
pertencendo uma à sócia Ricardina Manuela da Costa Veiga e outra
à sócia Ana Paula da Costa Veiga.

6.º

A gerência social, remunerada ou não conforme for deliberado em
assembleia geral, será exercida unicamente pelo sócio Domingos
Cândido Pereira Veiga, bastando a sua assinatura para obrigar a so-
ciedade em todos os seus actos e contratos.

Foi depositado o texto completo do contrato de sociedade na sua
redacção actualizada.

17 de Junho de 2002. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
 1000088110

FREITASCLIMA � SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1929/020322; identificação de pessoa colectiva n.º 505500973;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/020322.

Certifico que entre Rogério Paulo Gonçalves de Freitas e esposa,
Paula Margarida Dias da Silva, casados na comunhão de adquiridos,

foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelos seguintes
artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma FREITASCLIMA � Serviços de
Climatização, L.da

2.º

1 � A sua sede é na Avenida do Marco, 131, freguesia de
Meixomil, concelho de Paços de Ferreira.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como poderá instalar e
manter sucursais e outras formas de representação social.

3.º

O objecto da sociedade consiste na instalação de aquecimento
central e canalização de gás, ar condicionado. Comércio e indústria
de material de pichelaria.

4.º

1 � O capital social é de 10 000 euros e está dividido em duas
quotas iguais de 5000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � Cada um dos sócios já realizou 50% do valor da sua quota em
dinheiro, devendo os restantes 50%, também em dinheiro, ser rea-
lizados no prazo de um ano, a contar desta data.

5.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada
ou não, fica afecta a um ou mais gerentes a designar em assembleia
geral.

2 � Ficam desde já nomeados gerentes os actuais sócios.
3 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos

é suficiente a assinatura de um gerente.
Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar e vender viaturas automóveis;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como alterar ou

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

e para a sociedade;
d) Celebrar contratos de locação.

6.º

Os sócios poderão deliberar, por acordo unânime, que lhes sejam
exigidas prestações suplementares até ao valor global de 50 000 eu-
ros.

Foi depositado o texto completo do contrato de sociedade na sua
redacção actualizada.

Está conforme o original.

17 de Junho de 2002. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
1000088112

HIGIENOFER � PRODUTOS DE HIGIENE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 838/930413; identificação de pessoa colectiva n.º 502964553;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data
das apresentações: 6 e 7/020322.

Certifico que, escritura de 21 de Junho  de 1999, lavrada no Car-
tório Notarial de Paços de Ferreira, a fl. 34 do livro n.º 112-E, foi
declarada a cessação de funções da gerente Alzira Fernanda Ferreira
da Silva Costa, em 21 de Junho de 1999, por renúncia, e por acta
n.º 11 de 7 de Dezembro de 2001, relativamente à sociedade em
epígrafe, foi efectuado o registo de aumento de capital, redenomi-
nação e alteração do contrato da sociedade, tendo, em consequên-
cia, sido alterado o artigo 4.º do contrato social, que ficou com a
seguinte redacção:

4.º

O capital social é de 5000 euros dividido em três quotas, uma
de 4000 euros pertencente à sócia Maria Celeste Moreira An-
drade Pacheco de Freitas, uma de 500 euros pertencente ao só-
cio Vasco Fernando Moreira Andrade Pacheco de Freitas e ain-
da outra de 500 euros pertencente ao sócio Carlos António
Pacheco de Freitas.
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Foi depositado o texto completo do contrato de sociedade na sua
redacção actualizada.

17 de Junho de 2002. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
1000088115

SUSANA MOTA & LAURA JORGE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1073/961118; identificação de pessoa colectiva n.º 503760048;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 13/020322.

Certifico que, por acta n.º 9 de 5 de Dezembro de 2001, relativa-
mente à sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de aumento
de capital, redenominação e alteração do contrato da sociedade,
tendo, em consequência, sido alterado o artigo 4.º do contrato soci-
al, que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de
2500 euros, pertencentes uma a cada uma das sócias, Susana
Alexandra de Sousa Mota Jorge e Laura Maria de Andrade Mo-
reira Jorge.

Foi depositado o texto completo do contrato de sociedade na sua
redacção actualizada.

17 de Junho de 2002. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
1000088117

BERÇOLÂNDIA � SERVIÇOS PARA A INFÂNCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 790/921009; identificação de pessoa colectiva n.º 502852976;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 14/020322.

Certifico que, por acta n.º 11 de 5 de Dezembro de 2001, relati-
vamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de aumen-
to de capital, redenominação e alteração do contrato da sociedade,
tendo, em consequência, sido alterado o artigo 4.º do contrato soci-
al, que ficou com 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 500 euros
pertencente a António Amândio Lino Seabra e outra de 4500 euros
pertencente à sócia Aidé Maria de Bessa Seabra.

Foi depositado o texto completo do contrato de sociedade na sua
redacção actualizada.

17 de Junho de 2002. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
1000088119

JOSÉ AUGUSTO BARBOSA PACHECO & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 862/930715; identificação de pessoa colectiva n.º 501896767;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 12/020325.

Certifico que, por acta n.º 17 de 31 de Março  de 2001, relativa-
mente à sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de aumento
de capital, redenominação e alteração do contrato da sociedade,
tendo, em consequência, sido alterado o artigo 4.º do contrato soci-
al, que ficou com a seguinte redacção:

4.º

O capital social é de 5000 euros, representado por duas quotas
iguais do valor nominal de 2500 euros, pertencentes uma a cada um
dos sócios, inteiramente subscrito e realizado.

Foi depositado o texto completo do contrato de sociedade na sua
redacção actualizada.

17 de Junho de 2002. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
1000088122

PAREDES

RICARDO VALE � ACESSÓRIOS AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 1942/
981218; identificação de pessoa colectiva n.º 504302612; data da
apresentação: 020611.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos relativos à prestação de contas relativo ao
ano de 2001.

17 de Junho de 2002. � A Ajudante Principal, Arminda Noguei-
ra Ribeiro Freire de Sousa. 1000087833

BRUGAROLAS PORTUGAL, COMÉRCIO E FABRICO
DE PRODUTOS QUÍMICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 1337/
930521; identificação de pessoa colectiva n.º 502988460; data da
apresentação: 020611.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos relativos à prestação de contas relativo ao
ano de 2001.

17 de Junho de 2002. � A Ajudante Principal, Arminda Noguei-
ra Ribeiro Freire de Sousa. 1000087832

PULNORTE � PULVERIZADORES DO NORTE,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 406/
780619; identificação de pessoa colectiva n.º 500769095; data da
apresentação: 020611.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos relativos à prestação de contas relativo ao
ano de 2001.

17 de Junho de 2002. � A Ajudante Principal, Arminda Noguei-
ra Ribeiro Freire de Sousa. 1000087831

A & J. ESTEVES � COMÉRCIO DE PEÇAS
E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 1914/
981008; identificação de pessoa colectiva n.º 504243977; data da
apresentação: 020611.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos relativos à prestação de contas relativo ao
ano de 2001.

17 de Junho de 2002. � A Ajudante Principal, Arminda Noguei-
ra Ribeiro Freire de Sousa. 1000087830

CLÍNICA MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO
DA REBORDOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 1217/
930302; identificação de pessoa colectiva n.º 502941170; data da
apresentação: 020612.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos relativos à prestação de contas relativo ao
ano de 2001.

17 de Junho de 2002. � A Ajudante Principal, Arminda Noguei-
ra Ribeiro Freire de Sousa. 1000087829

J. M. SANTOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2390/
010426; identificação de pessoa colectiva n.º 505421330; data da
apresentação: 020613.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos referentes à prestação de contas do exer-
cício do ano de 2001.

Está conforme.

17 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Costa Nunes. 1000087827

APOLO 70 � COMÉRCIO DE FERRAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2442/
010702; identificação de pessoa colectiva n.º 505523744; data da
apresentação: 020613.

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

Está conforme.

17 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Costa Nunes. 1000087826

VALE & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 1262/
920128; identificação de pessoa colectiva n.º 502687495; data da
apresentação: 020613.

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

Está conforme.

17 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Costa Nunes. 1000087821

ILÍDIO DA ROCHA GASPAR & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 333/
770601; identificação de pessoa colectiva n.º 500646880; data da
apresentação: 020613.

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

Está conforme.

17 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Costa Nunes. 1000087819

PORTO � 1.A SECÇÃO

CRIAÇÕES CILITA � MALHAS E CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 45 369/890320; identificação de pessoa colectiva n.º 502126809;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 36/20020118; pasta
n.º 21 781.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o seguinte registo:
Aumento, redenominação e alteração.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: de 602 410$, realizado em dinheiro, na proporção das

respectivas quotas.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Joaquim Soares Batista � 2500 euros;
2) Maria Lucília Ferreira da Rocha � 2500 euros.

O pacto social, na sua redacção actualizada, encontra-se deposi-
tado na pasta respectiva.

É o que cumpre certificar.

8 de Maio de 2002. � O Segundo-Ajudante Destacado, Pedro Ed-
gar Campos Martins. 1000087578

ADEGA REGIONAL DE CHAVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4466/960730; identificação de pessoa colectiva n.º 503695068;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 54/2002110; pasta
n.º 4466.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o seguinte registo:
Dissolução e encerramento da liquidação. Data de aprovação das

contas: 12 de Dezembro de 2001.

É o que cumpre certificar.

7 de Maio de 2002. � O Segundo-Ajudante Destacado, Pedro
Edgar Campos Martins. 1000087576

GINÁSIO MIRAFOZ � GINÁSTICA
DE MANUTENÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5204/970319; identificação de pessoa colectiva n.º 503847348;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 46/20020110; pasta
n.º 5204.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o seguinte registo:
Aumento, redenominação e alteração.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: de 502 410$, realizado em dinheiro, na proporção das

respectivas quotas.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) David César Brigham Candeias � 2500 euros;
2) Miguel José Rodrigues Bastos � 2500 euros.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi depositado na pasta
respectiva.

É o que cumpre certificar.

6 de Maio de 2002. � O Segundo-Ajudante Destacado, Pedro
Edgar Campos Martins. 1000087574

REPARVIDRO � COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO
DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4559/960828; identificação de pessoa colectiva n.º 502433388;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 6/20020206; pasta
n.º 4559.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o seguinte registo:
Aumento, redenominação e alteração.
Reforço: de 502 410$, realizado em dinheiro, subscrito pelos só-

cios na proporção das respectivas quotas.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Abílio Henrique Nazaré da Conceição � 2250 euros;
2) Fernanda Maria Rodrigues Nazaré da Conceição � 2250 euros

e 500 euros.

O pacto social, na sua redacção actualizada, encontra-se deposi-
tado na pasta respectiva.

É o que cumpre certificar.

11 de Maio de 2002. � O Segundo-Ajudante Destacado, Pedro
Edgar Campos Martins. 1000087571

H & P MERCANTIL � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3951/960125; identificação de pessoa colectiva n.º 503588059;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 17; número e data da apresenta-
ção: 9/20020213; pasta n.º 3951.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o seguinte registo:
Cessação de funções da gerente Ana Maria Escaleira Pires Pinto,

por renúncia.
Data: 16 de Novembro de 2001.
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O pacto social, na sua redacção actualizada, encontra-se deposi-
tado na pasta respectiva.

É o que cumpre certificar.

11 de Maio de 2002. � O Segundo-Ajudante Destacado, Pedro
Edgar Campos Martins. 1000087569

SOPERTEC CENTRO � SOCIEDADE DE PERITAGENS
TÉCNICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4453/960726; identificação de pessoa colectiva n.º 503696111;
inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 12/2000213; pasta
n.º 4453.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o seguinte registo:
Aumento, redenominação e alteração.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: de 2 007 230$, por incorporação de reservas.
Capital: 15 000 euros.
Sócios e quotas:
1) SOPERTEC � Sociedade de Peritagens Técnicas, L.da �

7500 euros;
2) José Manuel Fernandes Baptista � 7500 euros.

O pacto social, na sua redacção actualizada, encontra-se deposi-
tado na pasta respectiva.

É o que cumpre certificar.

11 de Maio de 2002. � O Segundo-Ajudante Destacado, Pedro
Edgar Campos Martins. 1000087567

ANTÓNIO MARQUES DA FONSECA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 16 869/670111; identificação de pessoa colectiva n.º 500025193;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 19; número e data da apresenta-
ção: 39/20020206; pasta n.º 1569.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o seguinte registo:
Cessação de funções do gerente João Carlos Leal Fernandes, por

renúncia.
Data: 29 de Junho de 2001.

É o que cumpre certificar.

11 de Maio de 2002. � O Segundo-Ajudante Destacado, Pedro
Edgar Campos Martins. 1000087565

CONFECÇÕES MACUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 23 261/771026; identificação de pessoa colectiva n.º 500680132;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 21/20020206; pasta
n.º 11 280.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o seguinte registo:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data de aprovação das contas: 20 de Novembro de 2001.

É o que cumpre certificar.

11 de Maio de 2002. � O Segundo-Ajudante Destacado, Pedro
Edgar Campos Martins. 1000087562

SILVERINFOR � SISTEMAS INFORMÁTICOS,
CONSULTADORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8121/990909; identificação de pessoa colectiva n.º 504577476;
averbamentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 1; números e data das apre-
sentações: 389, 390 e 393/20011227; pasta n.º 81219034.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou os seguintes regis-
tos:

Cessação de funções do gerente Eugénio Francisco Mendes Cam-
pos, por renúncia. Data: 24 de Outubro de 2001.

Cessação de funções do gerente Vítor Henrique da Silva Carvalho,
por renúncia.

Nomeação como gerente da sócia Susana Maria Torres Queiroz
Martins de Castro. Data: 27 de Novembro de 2001.

É o que cumpre certificar.

14 de Maio de 2002. � O Segundo-Ajudante Destacado, Pedro
Edgar Campos Martins. 1000087560

FRONTALCAR � COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO
DE AUTOMÓVEIS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9034/000602; identificação de pessoa colectiva n.º 504973509;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 14/20020227; pasta
n.º 9034.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o seguinte registo:
Aumento de capital.
Reforço: de 70 000 euros, realizado em dinheiro.
Capital: 75 000 euros.
Sócio e quota:
1) Fernando Manuel Martins da Fonseca, casado com Maria Vir-

gínia de Sá Marques Fonseca na comunhão de adquiridos � 75 000 eu-
ros, como bem próprio.

O pacto social, na sua redacção actualizada, encontra-se deposi-
tado na pasta respectiva.

É o que cumpre certificar.

14 de Maio de 2002. � O Segundo-Ajudante Destacado, Pedro
Edgar Campos Martins. 1000087558

GES � ATLÂNTICA, GESTÃO DE NEGÓCIOS
NACIONAIS E INTERNACIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5786/971007; identificação de pessoa colectiva n.º 503981826;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 29/20020213; pasta
n.º 5786.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o seguinte registo:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data de aprovação das contas: 8 de Fevereiro de 2002.

É o que cumpre certificar.

14 de Maio de 2002. � O Segundo-Ajudante Destacado, Pedro
Edgar Campos Martins. 1000087555

DIANA REIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 37 453/830124; identificação de pessoa colectiva n.º 501370609;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 51/20020301; pasta
n.º 19 160.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o seguinte registo:
Aumento, redenominação e alteração.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: de 2410$, realizado em dinheiro, na proporção das res-

pectivas quotas.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Alberto Luís Gomes dos Reis � 2000 euros;
2) Maria Estela Oliveira Coelho � 2000 euros;
3) Diana Luís Oliveira Gomes dos Reis � 500 euros;
4) Maria Helena de Oliveira Coelho � 500 euros.

O pacto social, na sua redacção actualizada, encontra-se deposi-
tado na pasta respectiva.

É o que cumpre certificar.

15 de Maio de 2002. � O Segundo-Ajudante Destacado, Pedro
Edgar Campos Martins. 1000087551
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JS � JOSÉ & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2928/930210; identificação de pessoa colectiva n.º 502924667;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 32/20020227; pasta
n.º 11 639.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o seguinte registo:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 8 de Fevereiro de 2002.

É o que cumpre certificar.

15 de Maio de 2002. � O Segundo-Ajudante Destacado, Pedro
Edgar Campos Martins. 1000087548

DANIEL PINTO & RIBEIRO � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 772/990909; inscrição n.º 2; número e data da apresentação:
23/20020227; pasta n.º 81 219 034.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o seguinte registo:
Nomeação do gerente Paula Ferreira da Silva, casada, residente

em Serradelo, Castelo de Paiva. Data: 26 de Fevereiro de 2002.

É o que cumpre certificar.

14 de Maio de 2002. � O Segundo-Ajudante Destacado, Pedro
Edgar Campos Martins. 1000087544

ZEPLIM � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5654/970808; identificação de pessoa colectiva n.º 503939200;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e data
das apresentações: 55 e 56/20020301; pasta n.º 5654.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou os seguintes regis-
tos:

Cessação de funções da gerente Maria Manuela Gouveia Ferraria
de Oliveira, por renúncia. Data: 20 de Dezembro de 2001.

Aumento, redenominação e alteração.
Artigos alterados: 3.º e 5.º
Reforço: de 9 624 100$, realizado em dinheiro, na proporção das

respectivas quotas.
Capital: 50 000 euros.
Sócios e quotas:
1) Rui Emanuel Ferraria de Oliveira � 25 000 euros;
 2) Filipe Luís Ferraria de Oliveira � 25 000 euros.
Gerência: afecta a ambos os sócios. Data: 20 de Dezembro de

2001.
Forma de obrigar: com a assinatura conjunta dos gerentes.

O pacto social, na sua redacção actualizada, encontra-se deposi-
tado na pasta respectiva.

É o que cumpre certificar.

16 de Maio de 2002. � O Segundo-Ajudante Destacado, Pedro
Edgar Campos Martins. 1000087540

MAFRONCOL � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5535/970626; identificação de pessoa colectiva n.º 503911160;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e data
das apresentações: 41, 42 e 43/20020301; pasta n.º 5535.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou os seguintes regis-
tos:

Cessação de funções dos gerentes, Manuel Francisco da Costa e
Carmen Fernanda Pereira Reis costa, por renúncia. Data: 16 de Ja-
neiro de 2002.

Alteração do contrato.
Artigos alterados: 1.º, 2.º e 5.º
Sede: Rua de Castro Portugal, 27, 4.º, esquerdo, Santa Marinha,

Vila Nova de Gaia.
Capital: 10 000 euros.
Sócios e quotas unificadas:
1) Paulo José Soares Borges de Freitas � 5000 euros;

2) Sandra Maria Viseu Peixoto de Oliveira � 5000 euros.
Gerência: afecta a ambos os sócios, designados em 16 de Janeiro

de 2002.
Forma de obrigar: é necessária a assinatura conjunta de dois ge-

rentes.

O pacto social, na sua redacção actualizada, encontra-se deposi-
tado na pasta respectiva.

É o que cumpre certificar.

16 de Maio de 2002. � O Segundo-Ajudante Destacado, Pedro
Edgar Campos Martins. 1000087538

ARAÚJO & GUEDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 37 349/821220; identificação de pessoa colectiva n.º 501340173;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 8/20020213; pasta
n.º 21 999.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o seguinte registo:
Aumento, redenominação e alteração.

Artigo alterado: 3.º
Reforço: de 1 404 820$, realizado em dinheiro, subscrito pelos sócios,

1 264 338$ pelo sócio Alberto Jorge e 140 482$ pelo sócio José
António, para criação de uma nova quota.

Capital: 10 000 euros.
Sócios e quotas:
1) José António Pereira da Silva Guedes � 299,28 euros, como

bem próprio e 700,72 euros;
2) Alberto Jorge Soares de Araújo � 9000 euros.
O pacto social, na sua redacção actualizada, encontra-se deposi-

tado na pasta respectiva.

É o que cumpre certificar.

14 de Maio de 2002. � O Segundo-Ajudante Destacado, Pedro
Edgar Campos Martins. 1000087534

GAIAPORTO � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5239/970401; identificação de pessoa colectiva n.º 503851922;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 24/20020301; pasta
n.º 5239.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o seguinte registo:
Aumento, redenominação e alteração.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: de 4 512 050$, por incorporação em capital de presta-

ções suplementares na proporção das respectivas quotas.
Capital: 25 000 euros.
Sócios e quotas:
1) José Bernardo Ferreira dos Santos � 12 500 euros;
2) Maria Clara Azevedo Queirós dos Santos � 12 500 euros.

O pacto social, na sua redacção actualizada, encontra-se deposi-
tado na pasta respectiva.

É o que cumpre certificar.

16 de Maio de 2002. � O Segundo-Ajudante Destacado, Pedro
Edgar Campos Martins. 1000087532

MANUEL SEQUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 22 604/770305; identificação de pessoa colectiva n.º 500652198;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 53/20020301; pasta
n.º 19 340.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o seguinte registo:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 13 de Dezembro de 2001.

É o que cumpre certificar.

17 de Maio de 2002. � O Segundo-Ajudante Destacado, Pedro
Edgar Campos Martins. 1000087529
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FISFER � INDÚSTRIA DE EMBALAGENS
E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 25 160/800422; identificação de pessoa colectiva n.º 500992274;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 21/20020301; pasta
n.º 15 746.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o seguinte registo:
Aumento, redenominação e alteração.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: de 4 512 050$, por incorporação em capital de presta-

ções suplementares na proporção das respectivas quotas.
Capital: 25 000 euros.
Sócios e quotas:
1) José Bernardo Ferreira dos Santos � 12 500 euros;
2) Maria Clara Azevedo Queirós dos Santos � 12 500 euros.

O pacto social, na sua redacção actualizada, encontra-se deposi-
tado na pasta respectiva.

É o que cumpre certificar.

17 de Maio de 2002. � O Segundo-Ajudante Destacado, Pedro
Edgar Campos Martins. 1000087525

M. R. S. � MORAIS, REPRESENTAÇÕES
E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3164/950504; identificação de pessoa colectiva n.º 503417025;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 25/20020301; pasta
n.º 3164.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o seguinte registo:
Aumento, redenominação e alteração.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: de 4 512 050$, por incorporação em capital de presta-

ções suplementares na proporção das respectivas quotas.
Capital: 25 000 euros.
Sócios e quotas:
1) José Bernardo Ferreira dos Santos � 12 500 euros;
2) Maria Clara Azevedo Queirós dos Santos � 12 500 euros.

O pacto social, na sua redacção actualizada, encontra-se deposi-
tado na pasta respectiva.

É o que cumpre certificar.

17 de Maio de 2002. � O Segundo-Ajudante Destacado, Pedro
Edgar Campos Martins. 1000087522

A. TEIXEIRA MORAIS & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 761/880202; identificação de pessoa colectiva n.º 501929037;
inscrição n.º 14, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 11 e inscrição
n.º 16; números e data das apresentações: 57, 58 e 59/20020311;
pasta n.º 19 556.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou os seguintes registos:
Artigos alterados: 3.º, 4.º e 5.º
Reforço: de 20 060 250$, realizado em dinheiro, na proporção

das respectivas quotas.
Capital: 125 000 euros.
Sócios e quotas:
1) Joaquim Pereira de Matos � 62 500 euros;
2) Jerónimo Martins da Rocha � 62 500 euros.
Gerência: afecta a ambos os sócios.
Forma de obrigar: pela assinatura de um gerente.
Cessação de funções do gerente Jerónimo Martins da Rocha. Data:

28 de Dezembro de 2001.
Nomeação da gerente Emília Fernandes da Cunha de Matos, resi-

dente na Rua de Oliva Teles, 1600, 1.º, esquerdo, São Félix da Ma-
rinha, Vila Nova de Gaia. Data: 28 de Dezembro de 2001.

O pacto social, na sua redacção actualizada, encontra-se deposi-
tado na pasta respectiva.

É o que cumpre certificar.

17 de Maio de 2002. � O Segundo-Ajudante Destacado, Pedro
Edgar Campos Martins. 1000087519

FERTINEL � COMÉRCIO DE FERRAMENTAS,
TINTAS E ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 39 034/840829; identificação de pessoa colectiva n.º 501485201;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 73/20020211; pasta
n.º 13 827.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o seguinte registo:
Aumento, redenominação e alteração.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: de 202 410$, realizado em dinheiro, na proporção das

respectivas quotas.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Manuel Gonçalves Dias � 3750 euros;
2) Manuel António de Almeida Dias � 625 euros;
3) Jorge Manuel Almeida Dias � 625 euros.

O pacto social, na sua redacção actualizada, encontra-se deposi-
tado na pasta respectiva.

É o que cumpre certificar.

8 de Maio de 2002. � O Segundo-Ajudante Destacado, Pedro
Edgar Campos Martins. 1000087516

MARIA DA GLÓRIA RODRIGUES
FIGUEIREDO & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 18 250/690415; identificação de pessoa colectiva n.º 501094504;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 61/20020311; pasta
n.º 277.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o seguinte registo:
Aumento, redenominação e alteração.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: de 502 410$, realizado em dinheiro, na proporção das

respectivas quotas.
Capital: 62 850 euros.
Sócios e quotas:
1) João de Brito � 1000 euros, 750 euros, 500 euros e 400 eu-

ros;
2) António Mendes Galvão � 1000 euros;
3) Manuel Rodrigues Galvão � 1350 euros.

O pacto social, na sua redacção actualizada, encontra-se deposi-
tado na pasta respectiva.

É o que cumpre certificar.

17 de Maio de 2002. � O Segundo-Ajudante Destacado, Pedro
Edgar Campos Martins. 1000087512

MINI MERCADO CORREIA & SANAHUJA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5440/9970602; identificação de pessoa colectiva n.º 503909742;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 48/20020130; pasta
n.º 5440.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o seguinte registo:
Aumento, redenominação e alteração.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: de 602 410$, realizado em dinheiro, subscrito pelos só-

cios na proporção das respectivas quotas.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Adriano dos Santos Sanahuja � 2500 euros;
2) Paula Cristina Guimarães Correia Sanahuja � 2500 euros.

O pacto social, na sua redacção actualizada, encontra-se deposi-
tado na pasta respectiva.

É o que cumpre certificar.

10 de Maio de 2002. � O Segundo-Ajudante Destacado, Pedro
Edgar Campos Martins. 1000087598
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CENTRO PSIVALOR � CONSULTA PSICOLOGIA
E APOIO PSICOPEDAGÓGICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5806/971013; identificação de pessoa colectiva n.º 503981494;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 53/20020130; pasta
n.º 5806.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o seguinte registo:
Aumento, redenominação e alteração.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: de 602 410$, realizado em dinheiro, subscrito pelos só-

cios na proporção das respectivas quotas.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Maria Jorge Soares de Melo � 2500 euros;
2) Sérgio Filipe Nascimento da Silva Fabela �2500 euros.

O pacto social, na sua redacção actualizada, encontra-se deposi-
tado na pasta respectiva.

É o que cumpre certificar.

10 de Maio de 2002. � O Segundo-Ajudante Destacado, Pedro
Edgar Campos Martins. 1000087596

AUTO GUILHERME � COMÉRCIO
E REPARAÇÕES AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4353/960704; identificação de pessoa colectiva n.º 503674044;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 52/20020130; pasta
n.º 4353.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o seguinte registo:
Aumento, redenominação e alteração.
Artigo alterado: 4.º
Reforço: de 602 410$, realizado em dinheiro, subscrito pelos só-

cios na proporção das respectivas quotas.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Manuel Guilherme Martins Pereira � 2500 euros;
2) Guilherme Martins Pereira � 2500 euros.

O pacto social, na sua redacção actualizada, encontra-se deposi-
tado na pasta respectiva.

É o que cumpre certificar.

10 de Maio de 2002. � O Segundo-Ajudante Destacado, Pedro
Edgar Campos Martins. 1000087594

CARLOS BRAGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5436/970530; identificação de pessoa colectiva n.º 503890294;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 51/20020130; pasta
n.º 5436.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o seguinte registo:
Aumento, redenominação e alteração.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: de 2410$, realizado em dinheiro, subscrito pelos sócios

na proporção das respectivas quotas.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Carlos António de Almeida Braga � 2500 euros;
2) Maria Celeste de Oliveira e Silva Braga � 2500 euros.

O pacto social, na sua redacção actualizada, encontra-se deposi-
tado na pasta respectiva.

É o que cumpre certificar.

10 de Maio de 2002. � O Segundo-Ajudante Destacado, Pedro
Edgar Campos Martins. 1000087593

A. BASTOS GUIMARÃES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2528/940926; identificação de pessoa colectiva n.º 503270687;

inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 338/20011227; pas-
ta n.º 2528.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o seguinte registo:
Aumento, redenominação e alteração.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: de 502 410$, realizado em dinheiro, na proporção das

respectivas quotas.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) António Maria Ferreira Bastos Guimarães � 2500 euros;
2) Teresa da Conceição Domingues Vieira de Sousa � 2500 eu-

ros.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi depositado na pasta
respectiva.

É o que cumpre certificar.

30 de Abril de 2002. � O Segundo-Ajudante Destacado, Pedro
Edgar Campos Martins. 1000087592

SERAPHICUS � ARRANJOS FLORAIS
E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 719; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/010731.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectu-
ado o seguinte contrato de sociedade:

Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do artigo 64.º
do Código do Notariado, para integrar a escritura de constituição de
sociedade, lavrada em 3 de Julho de 2001 pelo 2.º Cartório Notarial
de Santa Maria da Feira:

1.º

A sociedade adopta a firma SERAPHICUS � Arranjos Florais e
Decoração, L.da, e tem a sua sede na Rua de Alcino Araújo, 21, fre-
guesia de São Félix da Marinha, concelho de Vila Nova de Gaia.

§ único. Por simples deliberação da gerência a sociedade poderá
alterar a sua sede dentro do mesmo concelho ou concelho limítrofe.

2.º

Constitui seu objecto o exercício da actividade de arranjos florais
e decoração.

3.º

O capital social, integramente realizado em dinheiro, é de 5100 eu-
ros e corresponde à soma de três quotas, uma de 2550 euros perten-
cente ao sócio Augusto da Mota Fonseca, outra de 2450 euros per-
tencente à sócia Maria da Conceição Ferreira Malheiro Santos, e
outra de 100 euros pertencente ao sócio António José Cardoso da
Conceição.

4.º

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade mediante as
condições que entre si acordarem.

5.º

Divisão e cessão de quotas

A divisão ou cessão, total ou parcial, de quotas é permitida entre
os sócios ou a favor da sociedade, preferindo esta última àqueles. O
sócio cedente deve sempre notificar para o efeito e por escrito a
sociedade e cada um dos outros sócios dos termos e condições da
cedência, devendo os notificados pronunciar-se no prazo de 20 dias,
contados a partir da recepção da comunicação do cedente.

§ único. Em caso de morte, a quota de 2450 euros pertencente à
sócia Maria da Conceição Ferreira Malheiro Santos, não se transmi-
te obrigatoriamente aos seus herdeiros, podendo ser amortizada, nos
termos do disposto no § 1.º do artigo 7.º

6.º

Representação e gerência

A sociedade é administrada e representada em juízo ou fora dele,
activa ou passivamente, por um gerente, o qual poderá ou não ser
remunerado conforme deliberação da assembleia geral.
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§ 1.º Fica desde já nominalmente designado gerente, com dispen-
sa de caução, o sócio Augusto da Mota Fonseca.

§ 2.º O gerente poderá delegar os seus poderes de gerência de re-
presentação da sociedade em qualquer pessoa da sua escolha, medi-
ante a competente procuração em forma legal, nomeadamente para
o efeito do disposto no artigo 256.º do Código Comercial.

§ 3.º A sociedade obriga-se com a assinatura do gerente.
§ 4.º É proibido ao gerente obrigar a sociedade em actos ou con-

tratos contrários ao objecto social, excepto se autorizados pela as-
sembleia geral, designadamente em letras de favor, fianças, abona-
ções ou outros actos de similar natureza.

7.º

Amortização de quotas

A sociedade poderá amortizar, total ou parcialmente, as quotas
dos sócios nas hipóteses seguintes:

a) Por acordo com os respectivos titulares;
b) Se qualquer quota for penhorada, arrestada, apreendida ou en-

volvida em processo judicial e estiver para se proceder ou se tiver
procedido à sua arrematação, adjudicação ou venda por alguma das
formas admitidas pela lei processual;

c) Se qualquer quota for transmitida com quebra do disposto no
pacto social, podendo nesta hipótese optar pela sua exclusão;

d) Se qualquer sócio infringir qualquer cláusula do pacto social,
independentemente da reparação de eventuais prejuízos causados à
sociedade, podendo ainda nesta hipótese optar pela exclusão;

e) Se qualquer sócio for julgado falido ou insolvente podendo optar
pela exclusão.

§ 1.º O preço da amortização será correspondente ao valor obti-
do pelo último balanço aprovado e se não existir tal balanço corres-
ponderá ao valor nominal, acrescido da respectiva quota-parte dos
fundos de reserva e quaisquer outros, devendo o pagamento ou de-
pósito ser efectuado em prestações à escolha, devendo, contudo, pre-
encher-se integralmente no prazo de dois anos.

§ 2.º Nos casos das alíneas c) e d), se a sociedade não optar pela
exclusão o preço da amortização será pago após a sociedade estar
ressarcida de todos os prejuízos que lhe causou o infractor.

§ 3.º No caso da alínea b) o preço da amortização será correspon-
dente ao valor do crédito exequendo se este for inferior ao valor
obtido no último balanço, ou este valor, na hipótese contrária.

8.º

Interdição, inabilitação, e óbito

Sem prejuízo do disposto no § único do artigo 5.º, no caso de
interdição, inabilitação, falecimento de um qualquer sócio, a socie-
dade continuará com os sócios sobrevivos e o representante legal ou
nomeado do interdito, inabilitado ou dos herdeiros.

9.º

Assembleias gerais

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas regis-
tadas com aviso de recepção, com a antecedência mínima de 15 dias,
e terão lugar na sede social ou noutro local, expressamente designa-
do e constante da convocatória.

10.º

Dissolução e foro

A sociedade dissolve-se nos casos indicados na lei. Para todas as
questões emergentes deste contrato, quer entre a sociedade e os só-
cios quer entre estes, fica estipulado o foro da comarca de Vila Nova
de Gaia, com expressa renúncia a qualquer outro.

Está conforme.

21 de Agosto de 2001. � A Conservadora, Maria Helena Serra
de Barros Guerra. 1000087590

O OLHO DA FONTE � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6117/980115; identificação de pessoa colectiva n.º 504049402;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 204/20020102; pas-
ta n.º 26117.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o seguinte registo:
Aumento, redenominação e alteração.

Reforço: de 602 410$, realizado em dinheiro, na proporção das
respectivas quotas.

Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Maria da Natividade de Melo e Silva Henriques � 1250 euros;
2) Daniel José de Melo e Silva � 1250 euros;
3) Manuel António Melo e Silva � 1250 euros;
4) Francisco de Assis de Melo e Silva � 1250 euros.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi depositado na pasta
respectiva.

É o que cumpre certificar.

30 de Abril de 2002. � O Segundo-Ajudante Destacado, Pedro
Edgar Campos Martins. 1000087588

TORRE DE PAPEL � ARQUITECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5890/920115; identificação de pessoa colectiva n.º 503995738;
inscrição n.º 8; números e data das apresentações: 9 e 10/20020102;
pasta n.º 5890.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o seguinte registo:
Aumento, redenominação, alteração e nomeação de gerentes.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: de 402 410$, realizado em dinheiro, subscrito 160 964$

por cada um dos sócios, João Nuno e César António, em reforço das
suas quotas de 40 000$; e 40 241$, subscritos por cada uma das sócias,
Carla Alexandra e Elsa Margarida, em reforço das suas respectivas
quotas.

Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) João Nuno Henriques de Medeiros Greno � 997,60 euros e

1002,40 euros;
2) César António Lima da Costa � 997,60 euros e 1002,40 eu-

ros;
3) Carla Alexandra Soares de Rosa Greno � 500 euros;
4) Elsa Margarida Ferreira Moreira Marques � 500 euros.
Gerência: afecta a todos os sócios, desde já nomeados gerentes.

Data: 3 de Dezembro de 2001

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi depositado na pasta
respectiva.

É o que cumpre certificar.

30 de Abril de 2002. � O Segundo-Ajudante Destacado, Pedro
Edgar Campos Martins. 1000087585

TRANSPORTES MELO CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7129/981023; identificação de pessoa colectiva n.º 504274406;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 103/20020102; pas-
ta n.º 7129.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o seguinte registo:
Aumento, redenominação e alteração.
Artigo alterado: 3.º
Reforço de 24 100$, por incorporação de reservas.
Capital: 50 000 euros.
Sócios e quotas:
1) António Melo Carvalho � 45 000 euros;
2) Ana Maria Pereira de Oliveira Carvalho � 5000 euros.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi depositado na pasta
respectiva.

É o que cumpre certificar.

2 de Maio de 2002. � O Segundo-Ajudante Destacado, Pedro
Edgar Campos Martins. 1000087583

JOSÉ DANIEL ROCHA DE CASTRO � ARTIGOS
DE DESPORTO E VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2205/940518; identificação de pessoa colectiva n.º 503205427;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 83/20020102; pasta
n.º 2205.
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Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o seguinte registo:
Aumento, redenominação e alteração.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: de 602 410$, realizado em dinheiro, na proporção das

respectivas quotas.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) José Daniel Rocha de Castro � 500 euros;
2) Ana Maria Pereira Soares de Castro � 4500 euros.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi depositado na pasta
respectiva.

É o que cumpre certificar.

2 de Maio de 2002. � O Segundo-Ajudante Destacado, Pedro
Edgar Campos Martins. 1000087582

PROMORIO � PROMOÇÕES IMOBILIÁRIAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4949/970106; identificação de pessoa colectiva n.º 503796735;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 495/20011228; pas-
ta n.º 4946.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o seguinte registo:
Aumento e redenominação.
Reforço: de 121 554$, por conta de resultados transitados.
Capital: 1 497 000 euros, representado por 300 000 acções com

o valor nominal de 4,99 euros.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi depositado na pasta
respectiva.

É o que cumpre certificar.

29 de Abril de 2002. � O Segundo-Ajudante Destacado, Pedro
Edgar Campos Martins. 1000087580

GAIAFRICA � COMÉRCIO INTERNACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 168/920330;  identificação de pessoa colectiva n.º 502730374;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 136/20020102; pas-
ta n.º 168.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o seguinte registo:
Aumento, redenominação e alteração.
Artigo alterado: 5.º
Reforço: de 602 410$, realizado em dinheiro, na proporção das

respectivas quotas.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) António Fernando Pereira Monteiro � 2500 euros;
2) Maria da Conceição Moreira Lopes Carneiro � 2500 euros.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi depositado na pasta
respectiva.

É o que cumpre certificar.

2 de Maio de 2002. � O Segundo-Ajudante Destacado, Pedro
Edgar Campos Martins. 1000087579

TECNOFUTURO � EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS
DE ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 301/920519; identificação de pessoa colectiva n.º 502762411;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 120/20020102; pas-
ta n.º 2528.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o seguinte registo:
Aumento e redenominação.
Reforço: de 602 410$, realizado em dinheiro, na proporção das

respectivas quotas.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) João Manuel Ribeiro de Sousa Reis � 2500 euros;
2) Margarida Fernanda Moreira Fontes de Sousa Reis � 2500 eu-

ros.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi depositado na pasta
respectiva.

É o que cumpre certificar.

2 de Maio de 2002. � O Segundo-Ajudante Destacado, Pedro
Edgar Campos Martins. 1000087577

M. COSTA & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 558/020104; identificação de pessoa colectiva n.º 503270342;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 11/20020104; pasta
n.º 11 558.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o seguinte registo:
Alteração de contrato.
Artigo alterado: 1.º
Sede: Rua de Gondesindo Eres, 392, Sandim, Vila Nova de Gaia.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi depositado na pasta
respectiva.

É o que cumpre certificar.

3 de Maio de 2002. � O Segundo-Ajudante Destacado, Pedro
Edgar Campos Martins. 1000087575

JOSÉ COSTA FERREIRA DA SILVA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 40 644/851218; identificação de pessoa colectiva n.º 501555560;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 18/20020104; pasta
n.º 21 994.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o seguinte registo:
Aumento, redenominação e alteração.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: de 252 410$, realizado em dinheiro, na proporção das

respectivas quotas.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) José da Costa Ferreira da Silva � 4000 euros;
2) Isolina Rosa Lamachã de Sousa Silva � 1000 euros.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi depositado na pasta
respectiva.

É o que cumpre certificar.

2 de Maio de 2002. � O Segundo-Ajudante Destacado, Pedro
Edgar Campos Martins. 1000087573

COMADI � COMÉRCIO E MANUTENÇÃO
DISTRIBUÍDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 955/930201; identificação de pessoa colectiva n.º 502931965;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 37 e 38/20020110; pasta n.º 955.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou os seguintes regis-
tos:

Cessação de funções do gerente Manuel Dias Balsa, por exonera-
ção. Data:

31 de Março de 2001.
Nomeação da gerente Maria de Fátima Dias Pereira Cardoso Bal-

sa, casada, Rua do 28 de Janeiro, 488, 1.º, esquerdo, Santa Marinha,
Vila Nova de Gaia. Data: 31 de Março de 2001.

É o que cumpre certificar.

6 de Maio de 2002. � O Segundo-Ajudante Destacado, Pedro
Edgar Campos Martins. 1000087570

JOTIM � APOIO INFORMÁTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 49 536/911231; identificação de pessoa colectiva n.º 502669349;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 52/20020104; pasta
n.º 8653.
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Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o seguinte registo:
Dissolução e encerramento da liquidação. Data da aprovação das

contas: 21 de Dezembro de 2001.

É o que cumpre certificar.

3 de Maio de 2002. � O Segundo-Ajudante Destacado, Pedro
Edgar Campos Martins. 1000087568

FRANCISCO C. DIEGUES � SOCIEDADE
ELECTROTÉCNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1863/940117; identificação de pessoa colectiva n.º 503145610;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 12/20020506; pasta
n.º 1863.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o seguinte registo:
Alteração do contrato.
Artigos alterados: 2.º e 3.º
Objecto: comercialização e instalação de material eléctrico, elec-

trónico e electrotécnico. Comércio de material de construção civil,
sanitário, mecânica e electrodomésticos.

Capital: 20 000 000$, após reforço de 18 000 000$ por conver-
são de suprimentos subscrito em partes iguais pelos sócios.

Sócios e quotas:
1) Francisco Cesário Diegues � 10 000 000$;
2) Maria Graciana Carvalho Diegues � 10 000 000$.

O pacto social, na sua redacção actualizada, encontra-se deposi-
tado na pasta respectiva.

É o que cumpre certificar.

7 de Junho de 2002. � O Segundo-Ajudante Destacado, Pedro
Edgar Campos Martins. 1000087206

FERNANDO MONTEIRO & MONTEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5825/971016; identificação de pessoa colectiva n.º 503996246;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 153/20020327; pas-
ta n.º 5825.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o seguinte registo:
Aumento e redenominação.
Capital: 5000 euros, após reforço de 3004,81 euros em dinheiro,

na proporção das respectivas quotas.
Sócios e quotas:
1) Isilda da Conceição Fernandes Teixeira Monteiro � 2500 eu-

ros;
2) Fernando de Araújo Monteiro � 2500 euros.

O pacto social, na sua redacção actualizada, encontra-se deposi-
tado na pasta respectiva

É o que cumpre certificar.

24 de Maio de 2002. � O Segundo-Ajudante Destacado, Pedro
Edgar Campos Martins. 1000087559

 ÁGUASISTEMA � PRODUTOS E SERVIÇOS
PARA ÁGUA E AMBIENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8751/000314; identificação de pessoa colectiva n.º 503911933;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7; número e data da apresentação:
28/20020508; pasta n.º 8751.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o seguinte registo:
Deslocada a sede para a Rua do Professor Rogério Couto, 37, Zona

Industrial de Serzedo, freguesia de Serzedo, concelho de Vila Nova
de Gaia.

O pacto social, na sua redacção actualizada, encontra-se deposi-
tado na pasta respectiva.

É o que cumpre certificar.

7 de Junho de 2002. � O Segundo-Ajudante Destacado, Pedro
Edgar Campos Martins. 1000087556

ARTCONTA � CONTABILIDADE E ASSISTÊNCIA
FISCAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 37 647/830309; identificação de pessoa colectiva n.º 501361596;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2; número e data da apresentação:
33/20020506; pasta n.º 1011.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o seguinte registo:
Sede: deslocada para a Rua do Doutor Ferreira Macedo, 10, fre-

guesia de Mafamude, Vila Nova de Gaia.
Artigo alterado: 1.º

O pacto social, na sua redacção actualizada, encontra-se deposi-
tado na pasta respectiva.

É o que cumpre certificar.

7 de Junho de 2002. � O Segundo-Ajudante Destacado, Pedro
Edgar Campos Martins. 1000087554

 IMPACTO XIS � CONSULTADORIA
E INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8975/000517; identificação de pessoa colectiva n.º 504919806;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 14/20020503; pasta
n.º 517.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o seguinte registo:
Transformação total do contrato. Data: 5 de Abril de 2002.
Sede: Rua da Alameda Jardins d�Arrábida, 436, 10.º-B, Afurada,

Vila Nova de Gaia.
Objecto: consiste nas actividades de consultadoria para os ne-

gócios e a gestão; actividades de serviços prestados a empresas
diversas, n.e.; formação informática e outras actividades cone-
xas à informática; comércio de equipamentos e material infor-
mático.

Capital: 5000 euros, integralmente realizado em dinheiro.
Sócios e quotas:
1) Luís Tomás Ribeiro Sottomayor � 2500 euros;
2) Eduardo Nuno Barros Mascarenhas � 2500 euros.
Gerência: afecta a ambos os sócios, designados gerentes em 5 de

Fevereiro de 2002 e residentes, respectivamente, na Rua de Gil Eanes,
429, Mafamude, e Alameda Jardins d�Arrábida, 436, 10.º-B, Afurada,
Vila Nova de Gaia.

Forma de obrigar: é necessária a assinatura de ambos os gerentes.

O pacto social, na sua redacção actualizada, encontra-se deposi-
tado na pasta respectiva.

É o que cumpre certificar.

11 de Junho de 2002. � O Segundo-Ajudante Destacado, Pedro
Edgar Campos Martins. 1000087552

PALMIRA MARIA ALVES DOS SANTOS
 CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9541/001024; identificação de pessoa colectiva n.º 505197006;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 17/20020523; pasta
n.º 9541.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o seguinte registo:
Alteração do contrato.
Artigo alterado: 5.º
Gerência: compete à sócia Palmira Maria Alves dos Santos, de-

signada em 22 de Abril de 2002 e residente na Travessa de Bairros,
88, frente, Sandim, Vila Nova de Gaia.

Forma de obrigar: a intervenção de um gerente.

O pacto social, na sua redacção actualizada, encontra-se deposi-
tado na pasta respectiva.

É o que cumpre certificar.

11 de Junho de 2002. � O Segundo-Ajudante Destacado, Pedro
Edgar Campos Martins. 1000087550
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LISI � PÃO QUENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 472/011213; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
156/20011213; pasta n.º 11 472.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o seguinte registo:

1.º

A sociedade adopta a firma de LISI � Pão Quente, L.da, tem a
sua sede na Rua das Carvalhas, 6, freguesia de Oliveira do Douro,
concelho de Vila Nova de Gaia.

1 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como poderá criar sucur-
sais, agências, delegações ou outras formas de representação.

2.º

A sociedade tem por objecto pão quente e confeitaria, fabrico e
venda de pão e pastelaria.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 500 000$ e está dividido em duas quotas iguais no montante de
750 000$, pertencentes uma a cada um dos sócios António Jorge de
Abreu Guimarães e Joaquim Domingos da Rocha Brito.

4.º

1 � A administração e representação da sociedade ficam afectas
a um ou mais gerentes a designar em assembleia geral, os quais serão
remunerados ou não conforme for deliberado.

2 � Ficam desde já designados gerentes os sócios António Jorge
de Abreu Guimarães e Joaquim Domingos da Rocha Brito.

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

5.º

A divisão e cessão de quotas é livremente permitida entre os só-
cios; porém, quando a favor de estranhos, fica dependente do con-
sentimento da sociedade, à qual é atribuído em primeiro lugar e aos
sócios não cedentes em segundo o direito de preferência.

6.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Por acordo com o seu titular;
b) Penhora, arresto ou qualquer forma de apreensão judicial de

quota;
c) Falência ou insolvência do seu titular;
d) Sempre que seja objecto de partilha, em consequência de disso-

lução de casamento, relativamente à parte que não couber ao res-
pectivo titular;

e) Por falecimento ou incapacidade de qualquer dos sócios, caso
os herdeiros não pretendam continuar na sociedade;

f) Quando o sócio praticar actos que violem o trato social ou as
obrigações sociais;

g) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-
sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.

Está conforme o original.

11 de Junho de 2002. � O Segundo-Ajudante Destacado, Pedro
Edgar Campos Martins. 1000087547

 ANTÓNIO SILVA & AUGUSTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 749/921117; identificação de pessoa colectiva n.º 502873493;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 22 e inscrição n.º 26; números e data
das apresentações: 15 e 16/20020522; pasta n.º 749.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou os seguintes regis-
tos:

Cessação de funções do gerente Joaquim Lopes de Freitas, por
renúncia. Data: 25 de Fevereiro de 2002.

Alteração parcial do contrato.
Artigos alterados: 3.º e 5.º
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas unificadas:
1) Alexandre Rocha de Sousa � 2500 euros;

2) Cristina Maria Braga da Silveira Teixeira � 2500 euros.
Gerência: pertence a ambos os sócios, designados em 25 de Fe-

vereiro de 2002 e residentes, respectivamente, na Praceta Alto
do Freixieiro, rés-do-chão, direito, Oliveira do Douro, Vila Nova
de Gaia, e Rua de Bento Espinosa, 64, Vila de Andorinho, Vila
Nova de Gaia.

Forma de obrigar: é necessária a assinatura de ambos os gerentes.

O pacto social, na sua redacção actualizada, encontra-se deposi-
tado na pasta respectiva.

É o que cumpre certificar.

11 de Junho de 2002. � O Segundo-Ajudante Destacado, Pedro
Edgar Campos Martins. 1000087545

NECOMAR � REPRESENTAÇÕES DE PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 23 999/790705; identificação de pessoa colectiva n.º 500875561;
inscrição n.º 4 ; número e data da apresentação: 481/20011227; pasta
n.º 21 846.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o seguinte registo:
Aumento, redenominação e alteração.
Artigo alterado: 3.º
Reforço de 602 410$, realizado em dinheiro, subscrito pelos só-

cios na proporção das respectivas quotas.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Armando Heitor Simões de Castro Nery � 3750 euros;
2) Luísa Vaz da Silva de Castro Nery � 1250 euros.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi depositado na pasta
respectiva.

É o que cumpre certificar.

22 de Abril de 2002. � O Segundo-Ajudante Destacado, Pedro
Edgar Campos Martins. 1000087542

GONÇALO & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 23 999/790705; identificação de pessoa colectiva n.º 500875561;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 482/20011227; pas-
ta n.º 21 846.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o seguinte registo:
Aumento, redenominação e alteração.
Artigos alterados: 1.º e 3.º
Sede: Rua de Laborim de Baixo, 698, Mafamude, Vila Nova de

Gaia.
Reforço: de 502 410$, realizado em dinheiro, subscrito pelos só-

cios na proporção das respectivas quotas.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Manuel da Mota Gonçalo � 2500 euros;
2) Lucinda do Carmo Rodrigues � 2500 euros.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi depositado na pasta
respectiva.

É o que cumpre certificar.

22 de Abril de 2002. � O Segundo-Ajudante Destacado, Pedro
Edgar Campos Martins. 1000087528

A BISELADORA DO NORTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 956/880623; identificação de pessoa colectiva n.º 501998640;
inscrição n.º 13; número e data da apresentação: 198/20011227; pasta
n.º 17 418.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o seguinte registo:
Aumento, redenominação e alteração.
Artigos alterados: 3.º
Reforço de 2410$, por incorporação de reservas.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Maria Alzira Vieira Ribeiro � 2000 euros;
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2) José Flórido Vieira de Carvalho � 1500 euros;
3) Fernando Manuel Vieira de Carvalho � 1500 euros.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi depositado na pasta
respectiva.

É o que cumpre certificar.

23 de Abril de 2002. � O Segundo-Ajudante Destacado, Pedro
Edgar Campos Martins. 1000087526

ALMEIDA RODRIGUES � GESTÃO
E CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4591/960910; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 257/
20011227; pasta n.º 4591.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o seguinte registo:
Aumento e redenominação.
Reforço: de 602 410$, realizado em dinheiro, na proporção das

respectivas quotas.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) José Almeida Rodrigues � 2500 euros;
2) José Miguel Gomes Magalhães Almeida Rodrigues � 2500 eu-

ros.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi depositado na pasta
respectiva.

É o que cumpre certificar.

17 de Abril de 2002. � O Segundo-Ajudante Destacado, Pedro
Edgar Campos Martins. 1000087523

ÓPTICA OCULENSIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4666/960930; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 260/
20011227; pasta n.º 4666.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o seguinte registo:
Aumento e redenominação.
Reforço: de 602 410$, realizado em dinheiro, na proporção das

respectivas quotas.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) José Rui Ribeiro Barbosa � 2500 euros;
2) Mónica de Ontañon Bartolomé � 2500 euros.
O pacto social, na sua redacção actualizada, foi depositado na pasta

respectiva.

É o que cumpre certificar.

17 de Abril de 2002. � O Segundo-Ajudante Destacado, Pedro
Edgar Campos Martins. 1000087517

DELFIM MARTINS & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 49 375/970415; identificação de pessoa colectiva n.º 502640367;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 30/20011227; pasta
n.º 8176.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o seguinte registo:
Aumento, redenominação e alteração.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: de 602 410$, realizado em dinheiro, subscrito pelos só-

cios na proporção das respectivas quotas.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Delfim Martins Duarte � 2500 euros;
2) Gizela de Oliveira Duarte � 2500 euros.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi depositado na pasta
respectiva.

É o que cumpre certificar.

23 de Abril de 2002. � O Segundo-Ajudante Destacado, Pedro
Edgar Campos Martins. 1000087507

ANTÓNIO PEREIRA & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3025/950310; identificação de pessoa colectiva n.º 503396249;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrições n.os 4, 5 e 6; nú-
meros e data das apresentações: 463 a 466/20011227; pasta
n.º 3025.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou os seguintes regis-
tos:

1) Cessação de funções de gerentes de António Jorge Fernandes
Pereira e Maria Lúcia Pinto da Silva Pereira, por renúncia. Data:
17 de Dezembro de 1997.

2) Autorização de manutenção de nome.
Nomes a manter: António Pereira e Silva.
Autorizantes: António Jorge Fernandes Pereira e Maria Lúcia Pinto

da Silva Pereira. Data: 17 de Dezembro de 1997.
3) Nomeação como gerentes de Joaquim Paulo Mateus Pinto e

Carla Manuela Lemos de Sousa Pinto, casados, residentes na Rua do
Dr. Joaquim Pires de Lima, 325, Porto. Data: 17 de Dezembro de
1997.

4) Aumento, redenominação e alteração.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: de 602 410$, realizado em dinheiro, subscrito pelos só-

cios na proporção das respectivas quotas.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Joaquim Paulo Mateus Pinto � 2500 euros;
2) Carla Manuela Lemos de Sousa Pinto � 2500 euros.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi depositado na pasta
respectiva.

É o que cumpre certificar.

22 de Abril de 2002. � O Segundo-Ajudante Destacado, Pedro
Edgar Campos Martins. 1000087506

JOSÉ SILVA & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4331/960625; identificação de pessoa colectiva n.º 503667455;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 30/20011228; pasta
n.º 4331.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o  seguinte registo:
Aumento, redenominação e alteração.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: de 602 410$, realizado em dinheiro, subscrito pelos só-

cios na proporção das respectivas quotas.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Albino Ferreira da Silva � 2500 euros;
2) Luís Miguel Santos Silva � 625 euros;
3) José Manuel da Silva Vieira � 625 euros;
4) Maria Ermelinda Ferreira Silva Vieira � 1250 euros.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi depositado na pasta
respectiva.

É o que cumpre certificar.

23 de Abril de 2002. � O Segundo-Ajudante Destacado, Pedro
Edgar Campos Martins. 1000087504

P. E V. � MODA JOVEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6742/980617; identificação de pessoa colectiva n.º 504186493;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 33/20011228; pasta
n.º 6742.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o seguinte registo:
Aumento, redenominação e alteração.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: de 502 410$, realizado em dinheiro, subscrito pelos só-

cios na proporção das respectivas quotas.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Fernando Manuel Gonçalves Valente � 2500 euros;
2) Natália Maria Pereira Rodrigues � 2500 euros.
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O pacto social, na sua redacção actualizada, foi depositado na pasta
respectiva.

É o que cumpre certificar.

23 de Abril de 2002. � O Segundo-Ajudante Destacado, Pedro
Edgar Campos Martins. 1000087502

ALEIXO & ALEIXO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6892/980728; identificação de pessoa colectiva n.º 504228374;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 21/20011228; pasta
n.º 6892.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o seguinte registo:
Aumento, redenominação e alteração.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: de 602 410$, realizado em dinheiro, subscrito pelos só-

cios na proporção das respectivas quotas.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Álvaro Martins Aleixo � 2500 euros;
2) Rosa Maria Rocha Aleixo � 2500 euros.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi depositado na pasta
respectiva.

É o que cumpre certificar.

23 de Abril de 2002. � O Segundo-Ajudante Destacado, Pedro
Edgar Campos Martins. 1000087501

CAFETARIA FLAMINGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2082/940330; identificação de pessoa colectiva n.º 503182389;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 32/20011228; pasta
n.º 2082.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o seguinte registo:
Aumento, redenominação e alteração.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: de 602 410$, realizado em dinheiro, subscrito pelos só-

cios na proporção das respectivas quotas.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Ana Paula Silva Henriques Costa Maia � 4750 euros;
2) Lucy Maria Fernandes da Silva � 250 euros.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi depositado na pasta
respectiva.

É o que cumpre certificar.

23 de Abril de 2002. � O Segundo-Ajudante Destacado, Pedro
Edgar Campos Martins. 1000087500

ENABEP � EMPRESA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO
DE BENS E PROPRIEDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5677/970821; identificação de pessoa colectiva n.º 503939137;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 505/20011228; pas-
ta n.º 5677.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o seguinte registo:
Aumento e redenominação.
Reforço: de 602 410$, realizado em dinheiro, subscrito pelos só-

cios na proporção das respectivas quotas.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Hans Christian Ernest August Peter Severien � 4750 euros;
2) Teodósio Júlio Bule � 250 euros.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi depositado na pasta
respectiva.

É o que cumpre certificar.

24 de Abril de 2002. � O Segundo-Ajudante Destacado, Pedro
Edgar Campos Martins. 1000087497

M. SANTOS & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 684/931008; identificação de pessoa colectiva n.º 502859342;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 310/20011228; pas-
ta n.º 684.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o seguinte registo:
Aumento, redenominação e alteração.
Reforço: de 602 410$, realizado em dinheiro, subscrito pelos só-

cios na proporção das respectivas quotas.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Manuel António Ribeiro dos Santos � 2500 euros;
2) Margarida Celeste de Sousa Vilela dos santos � 2500 euros.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi depositado na pasta
respectiva.

É o que cumpre certificar.

24 de Abril de 2002. � O Segundo-Ajudante Destacado, Pedro
Edgar Campos Martins. 1000087495

JOAQUIM MOTA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1607/931008; identificação de pessoa colectiva n.º 503092347;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 497/20011228; pas-
ta n.º 1607.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o seguinte registo:
Aumento e redenominação.
Reforço: de 602 410$, realizado em dinheiro, subscrito pelos só-

cios na proporção das respectivas quotas.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Joaquim Soares Mota � 3000 euros;
2) Maria Teresa Guedes Campelo Mota � 1000 euros;
3) Joaquim Carlos Campelo Mota � 1000 euros.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi depositado na pasta
respectiva.

É o que cumpre certificar.

24 de Abril de 2002. � O Segundo-Ajudante Destacado, Pedro
Edgar Campos Martins. 1000087494

DISTRICAFÉS � COMERCIALIZAÇÃO DE CAFÉS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7219/981125; identificação de pessoa colectiva n.º 504299212;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 504/20011228; pas-
ta n.º 7219.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o seguinte registo:
Aumento, redenominação e alteração.
Artigo alterado: 3°
Reforço: de 2410$, realizado em dinheiro, subscrito pelos sócios

na proporção das respectivas quotas.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Alberto Manuel Martins dos Santos Simões � 4250 euros;
2) José Carlos de Almeida Martins Branco � 750 euros.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi depositado na pasta
respectiva.

É o que cumpre certificar.

24 de Abril de 2002. � O Segundo-Ajudante Destacado, Pedro
Edgar Campos Martins. 1000087489

CENTRO MÉDICO DE OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA
DE CARLOS ALBERTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 36 841/820805; identificação de pessoa colectiva n.º 501299793;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 261/20011228; pas-
ta n.º 17 365.
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Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o seguinte registo:
Aumento, redenominação e alteração.
Artigo alterado: 4°
Reforço: de 402 410$, realizado em dinheiro, subscrito pelos só-

cios na proporção das respectivas quotas.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Luís António da Mota Prego Cunha Soares de Moura Pereira

Leite � 1666,67 euros e 833,33 euros;
2) Luís Manuel Soares Branco Lopes � 2500 euros.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi depositado na pasta
respectiva.

É o que cumpre certificar.

24 de Abril de 2002. � O Segundo-Ajudante Destacado, Pedro
Edgar Campos Martins. 1000087487

COSTA & DANTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 601/920903; identificação de pessoa colectiva n.º 502834951;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 402/20011228; pasta
n.º 601.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o seguinte registo:
Aumento, redenominação e alteração.
Reforço: de 602 410$, realizado em dinheiro, subscrito pelos só-

cios na proporção das respectivas quotas.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Manuel António Ribeiro dos Santos �2500 euros;
2) Margarida Celeste de Sousa Vilela dos santos � 2500 euros.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi depositado na pasta
respectiva.

É o que cumpre certificar.

24 de Abril de 2002. � O Segundo-Ajudante Destacado, Pedro
Edgar Campos Martins. 1000087485

HERNANI PEDROSA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6229/980205; identificação de pessoa colectiva n.º 504266730;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 497/20011228; pas-
ta n.º 6229.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o seguinte registo:
Aumento e redenominação.
Reforço: de 602 410$, realizado em dinheiro, subscrito 301 205$

pelo sócio Hernâni Henrique dos Santos Pedrosa e 150 602$50 por
cada um dos sócios Paulo Renato da Silva Pedrosa e Leandro Hugo
Silva Pedrosa.

Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Hernâni Henrique dos Santos Pedrosa � 2460,10 euros;
2) Paulo Renato da Silva Pedrosa � 1269,95 euros;
3) Leandro Hugo Silva Pedrosa � 1269,25 euros.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi depositado na pasta
respectiva.

É o que cumpre certificar.

26 de Abril de 2002. � O Segundo-Ajudante Destacado, Pedro
Edgar Campos Martins. 1000087482

GILBERTO S. & J. PINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 118-A/920313; identificação de pessoa colectiva n.º 502433388;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 45/20020130; pasta
n.º 118-A.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o seguinte registo:
Aumento, redenominação e alteração.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: de 602 410$, realizado em dinheiro, subscrito pelos só-

cios na proporção das respectivas quotas.

Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Joaquim Fernando Neves dos Santos Cunha � 2500 euros;
2) José dos Santos Pinho � 2500 euros.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi depositado na pasta
respectiva.

É o que cumpre certificar.

10 de Maio de 2002. � O Segundo-Ajudante Destacado, Pedro
Edgar Campos Martins. 1000087297

DISLUSA � COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7675/990427; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 60/
20020130; pasta n.º 7675.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o seguinte registo:
Dissolução e encerramento da liquidação. Data de aprovação das

contas: 30 de Novembro de 2001.

É o que cumpre certificar.

10 de Maio de 2002. � O Segundo-Ajudante Destacado, Pedro
Edgar Campos Martins. 1000087299

ALICE-COR � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6654/980522; identificação de pessoa colectiva n.º 504209370;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 54/20020130; pasta
n.º 6654.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o seguinte registo:
Aumento, redenominação e alteração.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: de 2410$, realizado em dinheiro, subscrito pelos sócios

na proporção das respectivas quotas.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Maria Alice Pinto Cardoso �2500 euros;
2) César Luís Lima de Almeida � 2500 euros.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi depositado na pasta
respectiva.

É o que cumpre certificar.

10 de Maio de 2002. � O Segundo-Ajudante Destacado, Pedro
Edgar Campos Martins. 1000087301

CHRISTIAN � SAPATARIAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7790-A/990601; identificação de pessoa colectiva n.º 501072101;
inscrição n.º 20; número e data da apresentação: 42/20020206; pas-
ta n.º 7790-A.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o seguinte registo:
Aumento, redenominação e alteração.
Artigo alterado: 4.º
Reforço: de 6 025 000$, por incorporação de reservas.
Capital: 12 500 000 euros, representado por 2 500 000 acções

com o valor nominal de 5 euros.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi depositado na pasta
respectiva.

É o que cumpre certificar.

11 de Maio de 2002. � O Segundo-Ajudante Destacado, Pedro
Edgar Campos Martins. 1000087304

CAFETARIA AMAZÓNIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6822/980708; identificação de pessoa colectiva n.º 504206710;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e data
das apresentações: 13, 15 e 16/20020206; pasta n.º 6822.
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Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o seguinte registo:
Aumento, redenominação e alteração.
Artigos alterados: 3.ºe 5.º
Reforço: de 12 050$, realizado em dinheiro, subscrito pelos só-

cios na proporção das respectivas quotas.
Capital: 25 000 euros.
Sócios e quotas unificadas:
1) Ângelo Manuel de Sousa dos Santos Rocha � 22 500 euros;
2) Carlos Alberto Nogueira dos Santos �2500 euros.
Gerência: afecta a ambos os sócios, desde já nomeados gerentes.
Forma de obrigar: é suficiente a assinatura de um gerente.
Cessação de funções do gerente Alberto Rodrigues Fernandes, por

renúncia. Data: 12 de Novembro de 2001.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi depositado na pasta
respectiva.

É o que cumpre certificar.

11 de Maio de 2002. � O Segundo-Ajudante Destacado, Pedro
Edgar Campos Martins. 1000087307

M. T. GESSOS DECORATIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4827/961121; identificação de pessoa colectiva n.º 503767018;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 59/20020129; pasta
n.º 4827.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o seguinte registo:
Aumento, redenominação e alteração.
Reforço: de 2410$, realizado em dinheiro, subscrito pelos sócios

na proporção das respectivas quotas.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Olívia Maria Oliveira Teixeira � 2500 euros;
2) Maria da Conceição dos Santos Pereira � 2500 euros.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi depositado na pasta
respectiva.

É o que cumpre certificar.

9 de Maio de 2002. � O Segundo-Ajudante Destacado, Pedro
Edgar Campos Martins. 1000087309

EQUIPAMENTOS HOTELEIROS IRMÃOS PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4642/960924; identificação de pessoa colectiva n.º 503735345;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 23/20020129; pasta
n.º 4642.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o seguinte registo:
Aumento, redenominação e alteração.
Reforço: de 2410$, realizado em dinheiro, subscrito pelos sócios

na proporção das respectivas quotas.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Maria Albertina Pereira de Oliveira � 500 euros;
2) Sandra Felisbina Pereira de Oliveira e Sousa � 2250 euros;
3) Estalisnau Manuel Miranda Pereira � 2250 euros.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi depositado na pasta
respectiva.

É o que cumpre certificar.

9 de Maio de 2002. � O Segundo-Ajudante Destacado, Pedro
Edgar Campos Martins. 1000087312

ICITIMBER � COMÉRCIO DE MADEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6937/980814; identificação de pessoa colectiva n.º 504218069;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 21/20020129; pasta
n.º 6937.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o seguinte registo:
Aumento e redenominação.

Reforço: de 602 410$, realizado em dinheiro, subscrito pelos só-
cios na proporção das respectivas quotas.

Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Rui Manuel Correia Madureira � 2500 euros;
2) Rosa Maria Ferreira Vieira Madureira � 2500 euros.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi depositado na pasta
respectiva.

É o que cumpre certificar.

9 de Maio de 2002. � O Segundo-Ajudante Destacado, Pedro
Edgar Campos Martins. 1000087314

ROSA MARIA & MARIA DA CONCEIÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6451/980330; identificação de pessoa colectiva n.º 504125117;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 47/20020130; pasta
n.º 6451.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o seguinte registo:
Aumento, redenominação e alteração.
Reforço: de 502 410$, realizado em dinheiro, subscrito pelos só-

cios na proporção das respectivas quotas.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Rosa Maria da Silva Pereira � 2500 euros;
2) Maria da Conceição Silva Pereira � 2500 euros.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi depositado na pasta
respectiva.

É o que cumpre certificar.

10 de Maio de 2002. � O Segundo-Ajudante Destacado, Pedro
Edgar Campos Martins. 1000087316

FERNANDA & MARIA � COMÉRCIO DE PEIXE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3019/950309; identificação de pessoa colectiva n.º 502378305;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 65/20020129; pasta
n.º 3019.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o seguinte registo:
Aumento, redenominação e alteração.
Reforço: de 602 410$, realizado em dinheiro, subscrito pelos só-

cios na proporção das respectivas quotas.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Fernanda Dias da Cunha Folha da Conceição Magalhães �

2500 euros;
2) Maria da Rocha Cunha Folha � 2500 euros.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi depositado na pasta
respectiva.

É o que cumpre certificar.

9 de Maio de 2002. � O Segundo-Ajudante Destacado, Pedro
Edgar Campos Martins. 1000087317

ALZIRA & MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4158/960411; identificação de pessoa colectiva n.º 503624764;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 62/20020129; pasta
n.º 4158.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o seguinte registo:
Aumento, redenominação e alteração.
Reforço: de 602 410$, realizado em dinheiro, subscrito pelos só-

cios na proporção das respectivas quotas.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) José Morgado Marques � 2500 euros;
2) Maria Alzira da Conceição Correia de Sousa Fernandes Mar-

ques � 2500 euros.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 179 � 5 de Agosto de 200216 616-(114)

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi depositado na pasta
respectiva.

É o que cumpre certificar.

9 de Maio de 2002. � O Segundo-Ajudante Destacado, Pedro
Edgar Campos Martins. 1000087318

CÉSAR AUGUSTO & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7534/990319; identificação de pessoa colectiva n.º 504542192;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 49/20020130; pasta
n.º 7534.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o seguinte registo:
Aumento, redenominação e alteração.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: de 2410$, realizado em dinheiro, subscrito pelos sócios

na proporção das respectivas quotas.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) César Augusto da Mota Vieira � 2500 euros;
2) Avelino Barbosa de Oliveira � 2500 euros.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi depositado na pasta
respectiva.

É o que cumpre certificar.

10 de Maio de 2002. � O Segundo-Ajudante Destacado, Pedro
Edgar Campos Martins. 1000087319

 VILA NOVA DE GAIA

SERRA NEVADA � RESTAURANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 11 149/19102001; número e data da apresentação: PC 2/
05062002.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001, referentes à
sociedade em epígrafe.

7 de Junho de 2002. � A Ajudante Principal, (Assinatura ilegí-
vel.) 1000087817

MANUEL D. POÇAS JÚNIOR VINHOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 10 739; identificação de pessoa colectiva n.º 500378207; número
e data da apresentação: PC 8/05062002.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001, referentes à
sociedade em epígrafe.

7 de Junho de 2002. � A Ajudante Principal, (Assinatura ilegí-
vel.) 1000087814

I. P. E. � INDÚSTRIA PRODUTORA DE ESPUMAS, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula

n.º 19 880; identificação de pessoa colectiva n.º 500141193; número
e data da apresentação: PC 6/05062002.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001, referentes à
sociedade em epígrafe.

7 de Junho de 2002. � A Ajudante Principal, (Assinatura ilegí-
vel.) 1000087811

INTERMOTOR � AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 786; identificação de pessoa colectiva n.º 501930817; número e
data da apresentação: PC 4/05062002.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001, referentes à
sociedade em epígrafe.

7 de Junho de 2002. � A Ajudante Principal, (Assinatura ilegí-
vel.) 1000087808

AUTO TÁXIS IDEAL GAIENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 18 447; identificação de pessoa colectiva n.º 500463506; número
e data da apresentação: PC 2/11062002.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001, referentes à
sociedade em epígrafe.

11 de Junho de 2002. � A Ajudante Principal, (Assinatura ilegí-
vel.) 1000087804

SANTARÉM
ALMEIRIM

THERAPEIA, CLÍNICA DE MEDICINA FÍSICA
E REABILITAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 180/
880609; identificação de pessoa colectiva n.º 501992960.

Certifico que ficaram depositados todos os documentos respeitan-
tes ao registo de prestação de contas do ano de 2000, da sociedade
em epígrafe.

26 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fáti-
ma Carvalho Ribeiro. 1000087240

CARTAXO

CRIAGÁS � ENERGIA E COMUNICAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 1425/
990301; identificação de pessoa colectiva n.º 504733524; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 15/20011227.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou e redenominou o
capital social para euros.

A elevação do capital social de 30 000 000$ para 30 012 155$ foi
realizada pela incorporação de reservas legais, no montante de 12 155$.

Foi alterado o artigo 4.º do contrato social, que passou a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de 149 700 euros, integralmente subscrito
e realizado, dividido em 30 000 acções com o valor nominal de
4,99 euros cada uma.

O texto do contrato social, com redacção actualizada, ficou de-
positado na pasta da sociedade.

4 de Abril de 2002. � O Segundo-Ajudante, Luís Mendes.
1000087874

CAÇA BARATAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 1427/
990312; identificação de pessoa colectiva n.º 504773380; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 7 e inscrição n.º 10; números e data das
apresentações: 3 e 4/20020423.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, Paulo Alexan-
dre Augusto Viola da Cruz cessou funções de gerência, por renúncia,
em 6 de Fevereiro de 2002, e foi alterado o pacto social quanto aos
artigos 4.º e 5.º, que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 6000 euros, repre-
sentado por duas quotas de 3000 euros, pertencente uma a cada um
dos sócios, José Virgílio Beja Menino e César Manuel Augusto Viola
da Cruz.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence aos sócios José Virgílio Beja
Menino e César Manuel Augusto Viola da Cruz, já nomeados geren-
tes, podendo também ser nomeados estranhos à sociedade.

2 � Para obrigar validamente a sociedade em todos os seus actos
e contratos, sejam de que natureza for, são necessárias as assinaturas
conjuntas dos dois gerentes.
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O texto do contrato social, com a redacção actualizada, ficou
depositado na pasta da sociedade.

4 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, M. Margarida do
Carmo Martins Carpinteiro Cabaceira. 1000087470

GABIRRO & FILHO � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 1402/
980923; identificação de pessoa colectiva n.º 504357999; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 17/20011227.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou e redenominou o
capital social para euros.

A elevação do capital social para 1 002 410$ foi realizada em nu-
merário, no montante de 502 410$, subscrito 482 314$ pelo sócio Fer-
nando e 20 096$ pelo sócio José, em reforço das respectivas quotas.

Foi alterado o artigo 3.º do contrato social, que passa a ter a se-
guinte redacção:

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e corresponde à soma de duas quotas, uma no valor nominal de
4800 euros, pertencente ao sócio Fernando José Gabirro Rodrigues, e
outra de 200 euros, pertencente ao sócio José Gabirro Rodrigues.

O texto do contrato social, com redacção actualizada, ficou de-
positado na pasta da sociedade.

15 de Maio de 2002. � O Segundo-Ajudante, Luís Mendes.
1000087810

MORGADO & PEDREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 837/
900718; identificação de pessoa colectiva n.º 502437448; inscrição
n.º 8; número e data da apresentação: 14/20011227.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou e redenominou o
capital social para euros.

A elevação do capital social para 1 002 410$ foi realizada em
numerário, subscrito 1928$ pelo sócio João Carlos e 482$ pela só-
cia Maria Deolinda, para reforço das respectivas quotas.

Foi alterado o artigo 3.º do contrato social, que passa a ter a se-
guinte redacção:

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, no valor nominal
de 4000 euros pertencente ao sócio João Carlos Rodrigues Morgado
e outra de 1000 euros pertencente à sócia Maria Deolinda Dias Mon-
teiro Morgado.

O texto do contrato social, com redacção actualizada, ficou de-
positado na pasta da sociedade.

15 de Maio de 2002. � O Segundo-Ajudante, Luís Mendes.
1000087806

AGRO-PECUÁRIA DA RAFOA � S. A. G., L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 782/
890829; identificação de pessoa colectiva n.º 502221798; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 13/20011227.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou e redenominou o
capital social para euros.

A elevação do capital social para 1 002 410$ foi realizada em
numerário, no montante de 602 410$, em partes iguais por ambos
os sócios, em reforço das respectivas quotas.

Foi alterado o artigo 11.º do contrato social, que passa a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 11.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, no valor
nominal de 2500 euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos
sócios Paulo José dos Anjos Morais Ferreira da Costa e Paulo Jorge
Henriques Ramalho.

O texto do contrato social, com redacção actualizada, ficou de-
positado na pasta da sociedade.

15 de Maio de 2002. � O Segundo-Ajudante, Luís Mendes.
1000087803

CARLOS BONITO � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 1631/
20020507; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
20020507.

Certifico que Artur Carlos Pedreiro Bonito, solteiro, maior, residente
na Rua de Alves Redol, 23, Vila Chã de Ourique, Cartaxo, constituiu
a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Carlos Bonito � Sociedade
Unipessoal, L.da, e terá a sua sede na Rua da República , 22, na fre-
guesia de Vila Chã de Ourique, do concelho do Cartaxo.

2 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslo-
cada para outro local dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, podendo ainda ser criadas sucursais, filiais, agências ou
outras formas locais de representação, no território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem como objecto a actividade de construção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 7500 euros, repre-
sentado por uma quota pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração confor-
me deliberação da assembleia geral, fica a cargo de um ou mais ge-
rentes a designar em assembleia geral.

2 � Fica desde já designado gerente o sócio único.
3 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos ou contratos

é suficiente a assinatura do gerente.
4 � No caso de gerência plural são necessárias duas assinaturas,

sendo sempre necessária a assinatura do gerente Artur Carlos Pe-
dreiro Bonito.

ARTIGO 5.º

O sócio poderá fazer à sociedade os suprimentos de que esta care-
cer e poderão ser-lhe exigíveis prestações suplementares de capital
até ao décuplo do montante deste.

ARTIGO 6.º

O sócio único poderá celebrar com a sociedade negócios jurídicos
necessários à prossecução do objecto social.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá adquirir participações sociais noutras socieda-
des mesmo com objecto diferente do seu.

17 de Maio de 2002. � O Segundo-Ajudante, Luís Mendes.
1000087801

 M. & F. CALDEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 1294/
970203; identificação de pessoa colectiva n.º 503812358; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 4 e inscrições n.os 6 e 7; números e data
das apresentações: 40, 41 e 42/20011227.

Certifico que:
Fernando José Cabral Picão Caldeira, casado, residente na Rua de

São Francisco às Várzeas, Cartaxo, cessou funções de gerência na
sociedade em epígrafe, por renúncia, em 25 de Outubro de 2001.

Gonçalo Nuno Palha Gaio Picão Caldeira, casado, residente na
Praça de Nuno Rodrigues dos Santos, 10, 10.º, esquerdo, Lisboa, foi
nomeado gerente, por deliberação de 25 de Outubro de 2001.

A sociedade alterou o artigo 3.º do contrato, que passou a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 9975,96 euros e corresponde à soma de duas
quotas iguais de 4987,98 euros, uma de cada um dos sócios Leopoldo
Tejada Mesquita Nunes e Gonçalo Nuno Palha Gaio Picão Caldeira.

17 de Maio de 2002. � O Segundo-Ajudante, Luís Mendes.
1000087797
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